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BERÄTTELSE ANGAENDE RESOR OCH FÖRRÄTT- 
NINGAR UNDER ÅR 1895 AF KONGL. LANDT- 

BRUKSSTYRELSENS ENTOMOLOG. 

Sommarens undersökningar och öfriga förrättningar hafva 

ägt rum hufvudsakligen inom Kristianstads län samt med anled- 

ning af rekvisition från Kongl. Maj:ts Befallningshafvande där- 

sammastädes. Som vanligt hade jag att ställa mig till efterrät- 

telse de föreskrifter, som ordföranden och sekreteraren i länets 

Hushållningssällskap kunde hafva att meddela. 

Sockerbetodlingen har, som man vet, ingifvit jordbrukarna 

stora förhoppningar angående förbättrade villkor öfverallt, där 

den på senare tiden kommit till stånd. Detta har särskildt varit 

fallet i Skåne, där både klimat och jordmån kanske äro mer 

lämpliga därför, än inom någon annan del af Sverige. Äfven i 

Kristianstadstrakten har man helt nyligen fått ett sockerbruk 

i gang — nämligen vid Karpalund — och jordbrukarna i 

trakterna däromkring, såväl å de större godsen som å mindre 

lägenheter hafva skyndat att använda en större eller mindre del 

af sin åkerjord för sockerbetan, hvilken ansetts lämna större af- 

kastning än hvarje annan växt, som hos oss allmännare. odlas. 

Redan förlidet år — det första af nämnda sockerbruks verksam- 

het — blefvo dock förhoppningarna inom orten i någon mån 

minskade, emedan åtskilliga skadeinsekter visade sig på de nyss 

uppkomna betorna, hvilket här och där föranledde till en ny 

frösådd eller en något reducerad skörd. Farhagan för att dessa 

insekter skulle följande år återkomma i mångdubbelt antal var 

ingalunda oberättigad, och man önskade följaktligen, att jag 

skulle vara nära ‘till hands för att meddela. upplysningar och 

Entomol. Tidskr. Arg. 17. H. 1 (1896). I 
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råd, ifall insekthärjning skulle uppstå, samt på nära håll 

göra iakttagelser och undersökningar rörande skadedjurens art 

och lefnadssätt m. m. Det var särskildt en insekt, hvars fram- 

tida uppträdande ansågs kunna blifva till stor skada, nämligen 

den lilla ållonborren (Phyllopertha Horticola \..). Denna skal- 

bagge vistas i myckenhet på sandmarkerna i Färlöf och trakten 

däromkring och har hittills ej åstadkommit någon märkbar för- 

tret, men företog sig förra året att angripa betplantorna, då dessa 

nyss uppkommit, och att uppäta dem å ett och annat fält, så 

att missväxt uppstod. Hur skadedjuret 1,ar (1895) betedde sig 

kommer att å annat ställe anföras. 

Ännu ett skäl för Skåneresan förelåg dessutom, nämligen 

den i maj väntade ällonborresvärmningen; ty därvid komme san- 

nolikt att behöfvas biträde för att förmå befolkningen till en 

flitig insamling. Dessutom erbjöd sig nu ett lämpligt tillfälle 

till att iakttaga verkningarna af de båda föregående utrotnings- 

försöken under åren 1887 och 91. Genom ett offentligt om- 

nämnande förlidet år af ett medel att döda ållonborrelarverna i 

jorden, som af uppfinnaren själf ansågs såsom ofelbart, hade man 

anledning frukta, att allmänheten skulle numera betrakta insam- 

lingen af ällonborrar under svärmningen såsom onödig .och följ- 

aktligen därmed helt och hället upphöra. 

Afresan från Stockholm ägde rum den 16 maj och. togs 

vägen öfver Vestergötland till norra Halland, emedan rekvisition 

äfven därifrån ingått, nämligen från kyrkovärden PETTER PET- 

TERSSON i N:o 15 Spannarps by m. fl. Skadeinsekter hade un- 

der de sista åren, icke allenast i nämnda by, utan äfven i trak- 

ten däromkring, visat sig i sådan mängd på fruktträd och krus- 

barsbuskar, att dessa flerstädes ej lämnat någon frukt. Dessutom 

hade angreppen haft en så menlig inverkan på såväl träden som 

buskarna, att man fruktadé' deras fullständiga undergång. Pa ort 

och ställe blef jag ock öfvertygad om, att dessa farhågor voro 

fullt grundade, ty de träd, som' varit mest angripna, hade fått 

ett sjukligt och tynande utseende. 

Skadorna förorsakades nästan uteslutande af de två: insekt- 

arter, hvilka nu för tiden allmänt förekomma: öfver en stor del 

af vårt land och härigenom årligen åstadkomma rätt ansenliga 

förluster. De ‘voro. nämligen frostfjäriln (Cheimatobia -Bru- 
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mata EN) och krusbarssagstekeln (Vematus Ribesi SCHR.). 

Lyckligtvis höra dessa skadedjur till dem, som numera kunna 

fördrifvas, ty man känner fullt. verksamma medel därtill, blott 

man vill bekväma sig till att vid lämplig tid använda dem. Så 

är dock tyvärr ej förhållandet; ty man kan merendels gå och 

se på hur t. ex. den ena krusbärsbusken efter den andra angri- 

pes, så att slutligen hela rader af buskar stå helt och hållet 

aflöfvade, utan att den minsta åtgärd vidtages, för att hindra 

våldsverkarnas framfart. Så tillgår nästan alltid vid skadeinsek- 

ters angrepp, till och med då detta inträffar hos personer, af 

"hvilka man kunde vänta ett helt annat förfarånde. 

Vid besöket i Spannarp led frostfjärilhärjningen för denna 

gång mot sitt slut, och föga eller intet kunde då göras däremot, 

synnerligast som alla brukbara medel till larvernas dödande sak- 

nades på stället. Rekvirenterna erhöllo därför löfte om skriftlig 

anvisning till den kommande hösten, då rätta tiden är inne för 

ett verksamt ingripande mot frostfjäriln. Då emellertid ett bref 

ej skulle komma att lända flera än adressaten och möjligen hans 

närmaste grannar till nytta, nedskrefs en liten uppsats rörande 

frostfjärilns lefnadssätt samt utrotningsmedien mot densamma, 

hvilken infördes i Hallandsposten och flera af länets tidningar 

i början af oktober. Som man flerstädes i södra och mellersta 

Sverige lidit betydligt. genom frostfjäriln, sändes uppsatsen äfven 

till Nya Skånska. Posten i Kristianstad samt Gotlands Allehanda, 

hvilka genast intogo densamma. Till redaktionen af Stockholms 

Dagblad. lämnades äfven samtidigt en afskrift, men denna fun- 

derade pa saken ända tills in i november, hvarigenom uppsat- 

sens ändamål helt och. hållet förfelades. 

I mina föregående ärsberättelser har frostfjäriln endast i 

förbigående blifvit omnämnd, hvarför det ej torde vara ur vägen 

att nu något utförligare anföra det hufvudsakliga af hvad man 

vet om densamma. samt om . användbara och verksamma utrot- 

mingsmedel däremot. Jag .tager mig därfôr friheten att här 

upprepa det hufvudsakliga innehållet af nyssnämnda uppsats. 
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Frukttradens skyddande mot mask. 

»Larvers härjningar pa fruktträden äro numera sa allmänna, 

och förlusterna därigenom sa betydande, att något måste göras 

för att stäfja dem, om ej fruktodlingen skall gå tillbaka eller 

kanske till och med råka 1 lägervall. 

Medlet mot frostfjäriln är visserligen ej nytt, ty det är kändt 

sedan lång tid tillbaka, ej heller är det kostsamt eller särdeles 

besvärligt, men kan betala sig hundradefaldt. Det har under' 

de senare aren pröfvats af kompetenta personer, såsom t. ex. 

inspektor PETER OHLSON (se: Några ord angående frostfjärilns 

insamlande af Joser ANDERSSON i Ent. Tidskrift och »Uppsatser i 

praktisk entomologi» för år 1891) samt med. kand. JOHN Pey- 

RON, och af dem förklarats nästan såsom ofelbart, om det rätt 

användes. 

Några antydningar om frostfjärilns lefnadssätt torde dock 

böra förutskickas, innan tillvägagåendet vid medlets användande 

beskrifves, på det hvar och en, som läser detta, må kunna redan 

på förhand döma om dess värde. 

Frostfjäriln har fått sitt namn emedan han framkommer för 

att para sig och lägga ägg först sent på hösten — man antager 

att detta sker, då de första frostnätterna inställt sig, Hanen är 

försedd med utbildade vingar och kan följaktligen uppflyga i 

träden för att där sammanträffa med honan, men hennes flyg- 

verktyg äro ofullständigt utvecklade och odugliga för flykt. Som 

hon utkläckes på marken måste hon klättra upp för trädstam- 

marna för att uppnå kvistarna, där äggen läggas och Ofver- 

vintra. 

Då larven tidigt på våren utkrupit ur ägget, gnager han sig 

in uti närmaste blom- eller bladknopp, hvilken härigenom för- 

störes. Sedermera öfvergår han till bladen, hvilka hopvecklas 

så, att de lämna honom både föda och skydd, men såsom äldre 

lefver: han vanligen fritt utanpå dem. Kort före eller omkring 

midsommartiden är han fullvuxen och «vanligen grönaktig till 

färgen. Han sänker sig då ned till marken för att där dölja 

sig och förvandlas till puppa, ej långt från det träd, där han 
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växt upp. Vanligen märker man därför, att samma träd år efter 

ar härjas, och detta är på sätt och vis en lycka, ty härigenom 

underlättas utrotningsarbetet betydligt. 

Hvad själfva utrotningsmedlet beträffar, blir detta ganska 

enkelt i följd af djurets lefnadssätt, och man kan med fog påstå, 

att det är fruktodlarens eget fel, om hans skörd misslyckas ge- 

nom frostfjärilns uppträdande, ty han har densamma så godt som 

i sina händer. 

‘Medlet bestod sedan gammalt af en blandning ar tjära och 

tran, rofolja eller dylikt fettämne, som hindrar tjäran ifrån att 

stelna på ytan. Nu mera tillhandahållas i handeln ett par andra 

blandningar, som äro mycket ändamålsenligare, nämligen s. k. 

brumatalim (genom herr A. P. SJÖBERG i Malmö) samt frost- 

fjärillim (på tyska: »Raupenleim»), som finnes att tillgå i TyA- 

DERS Och SVENSSONS fröhandelsbutiker i Stockholm och kanske 

äfven annanstädes. Båda dessa fabrikat hafva vid försök väl 

bestått profvet och skada ej trädens bark, om de därmed kom- 

ma i beröring. Det förstnämnda är segare och långsamt fly- 

tande, ungefär som sirap, hvarför det bör uppvärmas något innan 

det medelst en styf borste pästrykes, !/3 liter däraf kostar 75 

öre. Det sistnämnda, som anses vara bättre, har nästan samma 

konsistens som såpa, förvaras i bleckkärl och kostar 1,10 kr. 

per kilogram. Det påstrykes med tillhjälp af en trästicka eller 

bordsknif. 

Användningssättet är följande: en remsa af styft kardus- 

papper eller asfaltpapp om ungefär 12 cm. bredd fastbindes om- 

kring trädstammen, ett stycke från marken, hälst där barken är 

slätast, och på denna remsa strykes efter hela dess längd ett 

tämligen tjockt lager af limmet, till en bredd af 4—6 cm. Ar 

barken skroflig eller full af springor, som bilda öppna gångar 

under pappstycket, böra dessa tillstoppas med mossa e. d. Bättre 

är det dock, att ombinda en remsa af bomull eller klufven vadd 

omkring pappstyckets nedre kant, då därigenom öppningarna fyllas 

och det lim upptages, som vid varmare väderlek möjligen ned- 

rinner från pappen. Dessutom kan bomullen bli ett lämpligt vinter- 

kvarter för larver till andra skadeinsekter, hvilka sedan följande 

vår lätt kunna uppsamlas och förstöras. 
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Det enda, man sedan har att göra, är att emellanåt; ju 

oftare dess bättre, visitera fängstställena för att borttaga de 

fjärilar, som fastnat på limmet, ty eljest kunde dessa tjäna som 

bryggor för efterkommande individer; samt att förnya limmet, 

där sådant kan behöfvas. 

Ett viktigt villkor för att detta medel skall göra åsyftad 

verkan är, att bestrykningen sker senast i början af oktober, 

eller ännu hellre de sista dagarna af september, innan fjärilho- 

norna börjat uppstiga i träden, samt att man, som nämndt är, ej 

för snart upphör med att se till, att limmet gör tjänst; ty det 

händer ofta nog, att skadedjuren visa sig ända in i december 

månad, om milda aftnar inställa sig. Orsaken till, att man 

någon gång funnit sig besviken angående medlets verkan, torde 

få tillskrifvas försumlighet härutinnan. ; 

Först och främst böra sådana träd behandlas med lim, som 

under den gångna sommaren varit angripna; ty honorna vända 

sig i första rummet till de närmast belägna, där de som larver 

vistats. Buskar eller andra föremål, som stå i någon beröring 

med träden ofvanför fångststället, böra undanskaffas, ty eljest 

kunna honorna använda dessa såsom hjälpmedel för att uppkom- 

ma till bestämmelseorten. » 

Krusbärssägstekeln hade under de närmast föregäende ären 

ödelagt krusbärsbuskarna i Spannarpstrakten, men dess larver 

visade sig i är mindre talrikt än förut. Likväl anträffades bäde 

ägg och små larver på bladen, isynnerhet vid Englarp i Gri- 

meton, där äfven ett kortare besök gjordes. Jag kom härigenom 

i tillfälle att visa rekvirenterna sättet att gå till väga vid upp- 

sökandet och tillintetgörandet af äggen och larverna för att därige- 

nom kväfva det onda i sin linda. Under ett besök i trädgär- 

den vid Östra Karups folkskola några dagar senare påträffades 

åter »krusbärsmask», hvarigenom jag där kunde undervisa lärare 

och skolbarn rörande samma sak. 

Ållonborrarna voro ganska talrika i ekdungarna vid Span- 

narp, och man ångrade nu, att kommunen ej fogat anstalter för 

insamling. Sålunda lämnade i fred, torde skadedjuren komma 

att alltmer föröka sig, hvadan framtida härjning, äfvensom deras 

vidare utbredning i grannskapet kan väntas. 
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Enligt anmodan från sekreteraren i Kristianstads läns Hus- 

hållningssällskap stannade jag på genomresan några dagar efter 

den 20 maj i Östra Karup, som ligger på norra sluttningen af 

Hallandsås, och: hvarest ållonborrarna varit mycket talrika vid 

de båda föregående svärmningarna. Larverna hafva äfven där 

gjort stor skada under härjningsåren, synnerligast å den lösa och 

torra jorden närmast åsen, Man hade äfven denna gång med 

allvar här beredt sig för insamlingen, hvilken vid min ankomst 

redan var i full gång, emedan den varma väderleken ovanligt 

tidigt framlockat ållonborrarna ur sina vinterkvarter. 

Dock märktes tydligt, att deras antal nu var betydligt min- 

dre än 1891. De personer, som mottogo de insamlade ållon- 

borrarna och utlämnade likviden för dem, kunde naturligtvis 

bäst intyga detta förhållande, men äfven yttre tecken tillkänna- 

gäfvo detsamma. Under senare delen af svärmningen nyss- 

nämnda år stodo ekarna kala i brist på blad öfverallt i närhe- 

ten af åkerfälten, men nu voro de gröna hela tiden, emedan 

allonborrarna ej varit nog talrika att förmå uppäta mer än en 

bråkdel af bladantalet. Nästan detsamma kunde iakttagas i Fär- 

löf och ‘pa andra ställen, där man visserligen kunde påträffa 

någon fritt stående mindre ek, som saknade blad eller hade ett 

par kala grenar; men på det hela taget visade träden blott helt 

ringa spår efter ållonborrarnas uppträdande. 

Denna i ögonen fallande minskning af ållonborreantalet 

torde i första rummet få tillskrifvas de båda föregående insam- 

lingarna, emedan de oerhörda massor af individer, som då dödades, 

ovillkorligen måste betydligt reducera mängden af äggläggande 

honor. De kvarlefvande ållonborrarna hade härigenom ej något 

behof af att i följd af bristande utrymme utvandra till angrän- 

sande områden, hvarest de mera ostördt kunde lefva och föröka 

sig, emedan deras värsta fiende, mögelsvampen /sarza Densa 

(Botrytis Tenella) ännu ej därstädes fått insteg, utan de kvar- 

stannade på sin födelseort för att där ytterligare decimeras af 

nämnda, af mig redan för några år sedan i Halland upptäckta 

parasitsvamp. 

Då vid föregående svärmningar observationer, mycket olika 

mina egna, blifvit gjorda rörande förhållandet mellan antalet 

hanar och honor under flygtidens fortgång, i det man trott sig 
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finna, att antalet honor dag efter dag jämförelsevis ökas, under 

det att förhållandet med hanarna är tvärt om: så vidtog jag 

äfven nu åtgärder för att anställa undersökningar härutinnan. 

För min del hade jag nämligen under två föregående svärmnin- 

gar, genom. noggranna undersökningar af ej mindre än en liter 

ållonborrar snart sagdt hvarje dag af svärmningstiden, fått ett 

helt annat resultat; Jag hade därvid funnit, att proportionen 

varierar ibland ganska betydligt under olika dagar, och att 

man kan få prof, såväl under den första som den sista tiden af 

svirmningen, däri honorna äro ôfvervägande. Någon riktigt 

hållbar förklaring häröfver hade det likväl ej lyckats mig att 

afgifva. Sannolikast har det synts mig, att förhållandet beror 

på insamlingen under föregående dag, samt honornas sed att 

somliga aftnar i stora skaror nedflyga till fälten, hvarifrån de ej 

återkomma förr än en påföljande afton. Efter en sådan allmän- 

nare förflyttning, borde honantalet i träden vara förminskadt 

den följande dagen, men proportionen könen emellan utjämnas 

kanske sedermera genom själfva insamlingen. För att fa en 

bättre insikt i denna fråga, erfordras långt flera undersökningar och 

observationer än dem, som hittills kunnat åvägabringas. Jag 

vill emellertid här omnämna de iakttagelser, som i år gjordes, 

fastän det skedde på två vidt skilda platser, nämligen i Östra 

Karup i Halland under förra delen af svärmningstiden och i 

Färlöfs socken i Kristianstads län under senare hälften af nämnda 

tid. Undersökningsmaterialet bestod som nämndt är af en liter 

ållonborrar hvarje gång, då så många kunde erhållas, och de 

däri befintliga kastanieborrarna underkastades äfven en gransk- 

ning, ehuru denna art på båda dessa trakter är vida mindre all- 

män än den vanliga ållonborren och således af föga betydelse. 

En liter ållonborrar, vanligen insamlade och dödade på 

morgnarna, innehöll följande antal af båda arterna, äfvensom af 

de två könen: 

Hanar %. Honor %. Kastanieborrar %. 

N:o 1 maj 19 morgonen 45,4 54,6 2553 

se | à ds mmiddasentz39;o 61,0 27,2 
> ss MIT 56,6 43,4 10,9 

> Atta oS 70,0 30,0 | 18,9 

> RB 69,7 30,3 15,3 
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N:o 6 maj 26 48,1 51,9 23,9 

» 7 » 27 61,0 39,0 22,7 

ms sit GoM: |. 38,7 61,3 1,8 

» 9 ? 5 46,5 5355 3,0 

SVE <> 5 48,0 52,0 — 

CHE Ag 6 . 65,0 35,0 3,0 

BEZ AD 7 41,0 59,0 

Medeltalet af honor för alla undersökningarna var: 1887 

= 39, 1891 = 43 och 1895 = 48 procent, hvadan det synes 

som om honornas antal något tilltagit sedan det förstnämnda 

året. En utförligare redogörelse för undersökningsresultaten för 

de båda första svärmningsåren är införd i min årsberättelse för 

1891. Jag har på nämnda ställe äfven jämfört antalet honor 

och hanar under första och sista svärmningsdagarna de båda 

åren och kommit till det resultat, att skillnaden varit endast 

obetydlig. 

Efter att nu kunna framvisa resultaten af undersökningarna 

äfven under sista svärmningen, vill jag åter anställa en jämfö- 

relse mellan antalet honor och hanar, denna gång för tre perio- 

der af svärmningstiden, nämligen de första, mellersta och sista 

dagarna och för hvart och ett af de tre nämnda åren. 

1887 maj 16—27: honor = 40 %; 

> juni 1—5 = 31,6 och Ö— 11 = 47,6 %. 

1891 maj 26—30: honor = 38 %; 

» juni 6—10 = 39,8 och 14—18 = 48,6 %. 

1895 maj 19—-24: honor = 43,8 % ; 
» maj 25—juni 3 = 47,2 och 1—7 = 52,2 %. 

Af ofvanstäende uppgifter synes, att skillnaden mellan hon- 

antalet under de första svärmningsdagarna och de sista ar föga 

stor, nämligen 1887 blott 7,6, 1891 10,6 och 1895 8,4 %. 

Mycket större är ofta skillnaden mellan honornas relativa antal 

under två efter hvarandra följande dagar. 

Man trodde år 1887 tämligen allmänt, innan mina under- 

sökningar börjat, att hanarna skulle vara mycket talrikare de 

första svärmningsdagarna och honorna de sista, samt att således 

insamlingen utan särdeles skada kunde uppskjutas några dagar 
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efter uppflygningen. På grund af ofvanstäende uppgifter torde 

detta vara ett misstag, som får en ännu större betydelse i prak- 

tiskt hänseende, om man besinnar, att allonborrarna äro lättast 

åtkomliga kort efter sedan de framkommit, då de ännu hålla till 

i de närmast vinterkvarteret växande träden eller buskarna och 

ännu ej spridt sig vida omkring längre in i skogsdungarna. 

Ofvanstående erfarenhet är dock resultatet af undersökningarna 

under blott tre svärmningar, hvadan iakttagelser torde böra göras 

än flera gånger, om man skall kunna draga fullt tillförlitliga 

slutsatser däraf. 

En annan fråga, hvars fullständiga utredning vore nästan 

lika önskvärd, är den, om de ållonborrehonor, som visa sig efter 

den egentliga svärmningens slut, åter uppflugit sedan de lagt 

äggen, eller om de äro sådana, som senare än de andra lämnat 

sina "vinterkvarter för att para sig och lägga ägg, i hvilket fall 

de naturligtvis borde insamlas och dödas. Likaledes vore det 

af ej ringa intresse att få utrönt, om en hona efter en ägglägg- 

ning åter förflyttar sig till träden och där ånyo befruktas för 

att andra gången lägga ägg. Som jag i år fick tillfälle att vistas 

à en svärmningsort äfven sedan allonborrarnas hufvudstyrka för- 

svunnit från träden, saknades ej tillfällen till undersökningar 

härutinnan, och jag sökte följaktligen använda de medel, som 

stodo till buds, för att i någon mån bidraga till utredningen af 

dessa frågor. Flera iakttagelser blefvo äfven gjorda, men en 

fullständig visshet kunde dock icke uppnås, då det ju ej gärna 

låter sig göra att i det fria iakttaga en och samma hona, från 

det hon lämnar vinterkvarteret, till dess hon öfvergifvit träden 

för att lägga sina ägg i jorden o. s. v. Någon undersökning af 

äggens tillstånd kan ej heller göras å en lefvande individ, med 

mindre än att den på samma gång dödas, och därmed äro vidare 

iakttagelser i den vägen omöjliggjorda. i 

Den 5 juni insamlades 75 honexemplar för att undersökas 

och visade det sig då, att 1) 12 % af dessa hade fullmogna 

ägg. Medelantalet ägg var 27,3. Dessa individer voro helt 

visst sådana honor, som uppkommit senare ur jorden eller hvars 

befruktning blifvit fördröjd. En hona hade likvisst blott 4 full- 

mogna ägg samt dessutom 3 fullvuxna, men ännu mjuka och 19 

tämligen små ägg. Huru förklara detta, då man under den 
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egentliga svärmningen .så godt som alltid finner äggen hos en 

individ af ungefärligen samma storlek? 2) 26,4 % hade nästan 

fullvuxna och ' mjuka ägg. Medeltalet var 20,6, högsta antalet 

hos en individ 33 och minsta 16, Troligen voro äfven dessa 

honor af en. eller annan orsak försenade antingen i vinterkvar- 

teret eller med parningen. 3) 50,6 % hade sma, men väl skilda 

ägg och 4) 9,0 % endast rudimentära. ' Möjligen hade .dessa 

59,6 % honor kopulerat redan 1 svärmningens början, lagt 

ägg och åter flugit upp för att äta och para sig. Men om dessa 

små eller rudimentära ägg kunde. komma att utbildas och lämna 

larver — därom ir svårt att bestämdt yttra sig. För min del 

tviflar jag storligen därpå. 

Den 7 juni undersöktes åter 56 honor af hvilka 

1) 5 % hade fullmogna ägg. Medeltal ägg 21,5, Högsta 

antalet 25, lägsta 18. 

2) 47,5 % hade: nästan fullvuxna, men ännu mjuka ägg. 

3) 40 % hade små, knappast skiljbara ägg, hos ett ex. 

anträffades blott några få sådana. Troligen voro dessa honor 

åter uppkomna ur jorden efter fullbordad äggläggning. 

4) 7,5 % hade inga urskiljbara ägg. Ännu sannolikare 

voro dessa honor uppflugna efter en föregången äggläggning. 

Den 18 juni var insamlingen för flera dagar sedan afslutad 

och då undersöktes 126 af de ännu kringflygande ållonborrarna. 

Häribland funnos 12,7 % hanar. Blott få af honorna hade full- 

vuxna ägg, nämligen endast 13,1 %. Om dessa förut lagt ägg, 

var för tillfället omöjligt att afgöra, troligen var så ej fallet. 

En af dem hade blott ett enda fullvuxet ägg, men dessutom 

flera rudimentära, Häraf synes det som om hon afsatt en kull, 

men att ett af äggen stannat kvar. De öfriga hade antagligen 

sedermera aldrig kommit till fullständig utveckling. En annan 

hade blott två urskiljbara ägg, och om detta berodde på ofull- 

ständig parning eller någon annan orsak, detta må framtida un- 

dersökningar afgöra. 15,4 2 hade blott halfvuxna ägg; 66,3 

% hade sma, men urskiljbara ägg, men hos två honor funnos 

blott rudimentära; 4,5 2 hade inga urskiljbara ägg. Dessa 

70,8 % hade högst sannolikt afsatt ägg i jorden och ater upp- 

"kommit. Hvad som än mer styrker denna förmodan är den 

omständigheten, att då vid Tvehöga i Halland år 1891 en plats 
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pa en åker undersöktes dagen efter sedan en hona kvällen förut 

dar slagit ned, äggen anträffades, men ej djuret, som afsatt dem. 

En och annan person har förut antagit, att honan dör ofvanpa 

äggen, och att de nyutkläckta larverna föda sig pa hennes kvar- 

lefvor. » Detta är dock ej bevisadt och enligt hvad som nu ap- 

forts föga troligt. Att emellertid ej pa långt när alla honor 

efter fullbordad äggläggning ater uppsöka de trad, där de vistats 

under parningen, är alldeles gifvet, ty eljest skulle svärmar af 

betydenhet ånyo visa sig i medio eller slutet af juni. Det 

troliga är, att manga honor stanna kvar i jorden och att 

andra begifva sig efter fullbordad äggläggning till undan- 

gömda ställen ofvan jord för att dö, om ock ett ringa fatal 

ej kan motstå begäret att först taga sig ett sista mål mat i 

träden. 

Man har visserligen påstått, att s. k. eftersvärmar af större 

omfång förekomma, och att dessa skulle utgöras af sådana ho- 

nor, som redan en gång förut lagt ägg. Nagra sådana svär- 

mar har det dock ej lyckats mig att få se under de tre sista 

svärmningarna, och jag är böjd tro, att dylika knappast någonsin 

existera. En och annan individ synes visserligen flyga omkring 

öfver fälten vid nämnda tid, och man kan med något besvär 

infånga ett eller annat hundratal i trädgårdarna på hallonbuskar, 

plommonträd etc., men dessa äro som jag visat till största delen 

sådana honor, som hafva små eller till och med knappast ur- 

skiljbara ägg. Hanarna äro nu högst fåtaliga och synas hafva 

förlorat håg och kraft till att som förut uppfylla sin bestäm- 

melse. De flesta honor, som då äro obefruktade, torde alltså 

förblifva i detta tillstånd, Insamling vid denna tid komme där- 

för att bli föga lönande, hvarför ingen skulle bry sig därom 

med mindre än att premierna betydligt förhöjdes. En sådan 

stegring af dessa efter den egentliga svärmningens slut borde 

dock aldrig ske, åtminstone icke utan föregående undersökning 

genom sakkunnig person. 

Då det kan vara af något intresse för läsaren af denna 

redogörelse att se hur äggstockar och ägg se ut under olika pe- 

rioder af sin tillväxt, vill jag här meddela några figurer, som 

gifva ett begrepp därom. 

Fig. 1 visar äggstockarnas utseende hos en hona, som an- 
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tagligen nyss lämnat sitt vinter- 

kvarter och innan parning ägt rum. 

Fig. 2 hos en annan, dödad den 

29 maj, och som troligen upp- 

kommit ur jorden den 22. Fig. 3 

hos en tredje hona, som flög ned- 

åt fältet den 1 juni. Äggen voro 

29 och ganska mjuka samt ej 

förrän efter flera dagar färdiga 

att afsättas i jorden. Hennes be- 

sök å fältet skedde alltså endast 

för att hämta hvila under ett dygn eller kanske något längre 

tid, hvarefter ett nytt besök i träden antagligen skulle ägt rum 

för att hämta föda samt möjligen undergå ytterligare kopula- 

tion. Fig. 4 visar äggens utseende kort före äggläggningen, 

men medan de ännu äro något mjuka. Aggstockarna äro ut- 

tagna ur bakkroppen och skilda åt, men äggen ännu .samman- 

hängande. 

Indenrigsministeriet i Danmark utveckiar fortfarande stor 

verksamhet för att allmänheten skall inse nyttan af och fortsätta 

med ållonborrarnas insamling och har i år föranstaltat om utgif- 

vandet af en ny, af d:r W. BERGSÖE författad broschyr, som har 

till titel: »Resultaterne af Oldenborreindsamlingen i Aarene 1887 

og 1891». Författaren lämnar däri att börja med en öfverblick 

öfver ållonborrarnas utbredning och uppträdande i Danmark samt 

konstaterar, att skadedjuren med få undantag bibehållit svärm- 

ningstiden hvart fjärde år åtminstone under det innevarande är- 

hundradet och att de allt mer tilltagit i antal, utom i Fredriks- 

borgs Amt samt Köpenhamns omgifningar, där de på en senare 

tid betydligt aftagit. Af alla områden har dock Prestö Amt 

varit svårast hemsökt, och det gick där slutligen så långt, att 

man blef nödsakad göra insamling af penningar för saken, hvilka 

dock att börja med användes, icke till ållonborrarnas utrotande, 

som väl varit det klokaste, utan till understöd åt de mest lidande 

landtbrukarna. För åren 1881: och 82 beräknades den genom 

larverna förorsakade skadan i Vejle Amt till en million kronor. 

Samma var förhållandet äfven i Ribe och Aarhus och framför 

allt på Fyen. | Skadan öfver hela riket beräknades till omkring 
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fem millioner kronor. Utrotningskriget tog ej fart öfverallt förr- 

än tillämpningen af lagen af den 1 april 1887 ägde rum, hvil- 

‚ken päbjöd allmän och obligatorisk insamling. Verkningarna 

häraf blefvo äfven storartade, ty inom blott en enda kommun, 

Kongsted, insamlades detta ar ej mindre än 65,396 kgm 

(= 654 millioner individer) ållonborrar. 

Ållonborrarnas tilltagande i mängd synes åtfölja landtbru- 

kets rationella utveckling, hvilken erfarenhet äfven vunnits i 

Frankrike, Tyskland och Schweiz. Det är i främsta rummet 

jordens djupare torrläggning genom dränering, dess uppluckring 

medelst fullkomligare en samt vissa fäglars aftagande, som 

bidraga härtill. 

Hur kolossal insamlingen 1887 var i Danmark framgår där- 

af, att utgifterna därför uppgingo till den betydliga summan af 

660,109 kr. 2 öre. Följande svärmningsår (1891) var man lika 

beredd att anställa förödelse bland ållonborreskarorna, och in- 

samling ägde då rum i 68 kommuner utöfver dem, som gången 

förut upptagit utrotningskriget, men ändock gingo premierna nu 

ej till stort mer än hälften mot förra gången, eller blott 371,053 

kr. 88 öre. Förstnämnda år blefvo löfträden, isynnerhet eken, 

oaktadt den ihärdiga insamlingen, på de flesta ställen beröfvade 

sina blad genom ållonborrarnas angrepp, men 1891 märktes 

blott på ett fåtal af träden någon skillnad i utseende mot under 

vanliga år. Några parasiter af betydenhet på larverna, vare sig 

svampar eller andra, har man i Danmark ännu ej kunnat upp- 

täcka, i motsats till hvad fallet varit hos oss. 

Samma erfarenhet rörande ållonborrarnas förminskning i 

antal. hafva gjorts bade i Hallands och Kristianstads län. In- 

samlingsresultatet blef mycket mindre 1891 än under föregående 

svirmning, men afléfvade trad saknades dock icke. Arbetet be- 

drefs likväl ej i Sverige så energiskt som i Danmark, allden- 

stund vi sakna en lag, som anbefaller och stadgar påföljd vid 

uraktlåtenhet att ställa sig densamma till efterrättelse. 

en använder ej mindre än sju af den lilla cae 

tens sidor för att, bevisa insamlingens nytta och nödvändighet, 

hvilket efter förestående uppgifter och på andra håll vunnen er- 

farenhet ‘skulle kunna anses tämligen. öfverflödigt... Men öfver- 
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allt finnas personer, äfven bland vetenskapsmännen, som ej kunna 

eller vilja se en sak sädan den verkligen är, utan söka förklara 

densamma efter egna hugskott och ensidiga kammarspekulatio- 

ner. Hur man, med nyss framlagda fakta samt erfarenheten fran 

andra länder för ögonen, kan i Danmark vilja komma fram med 

sådana invändningar mot insamlingens nytta, som äro omförmäl- 

da i.de 4 punkter, hvilka d:r BERGSÖE upptagit till gendrifning 

a sidan 12 ı sin skrift, är svårt för en utomstående att be- 

gripa. 

Erfarenheten under 1895 års svärmning har lämnat ännu 

ojäfaktigare bevis mot hållbarheten af de gjorda invändningarna, 

ty uti ett bref af den 26 maj detta år omnämnes af d:r BERGSÖE, 

att. svärmningen då var jämförelsevis högst obetydlig. Bäst har 

detta visat sig 1 Prestö Amt, där föregående ällonborresvärm- 

ningar varit oerhörda, men nu så obetydliga, att man i flera 

kommuner ej ansett det mödan värdt att företaga någon in- 

samling. 

Hos oss har samma förhållande inträffat som 1 Danmark, 

ty under min vistelse i Halland och Skåne insamlades visserli- 

gen en -ansenlig myckenhet ällonborrar, men dock ej på längt 

när i sådan grad, som under de båda nästföregående svärmnin- 

- garna, . och. några af skadedjuren aflöfvade träd såg man som 

sagdt .knappast nägonstädes. 

Äfven d:r BERGSÖE är af den åsikten, att det dock icke kunnat 

vara insamlingen allena, som är orsaken till ållonborrarnas starka 

aftagande de sista åren, utan anser han, att därtill äfven bidra- 

git . larvparasiter och kosmiska inflytelser. Att ållonborrarna 

hafva parasiter i-vanlig mening, är dock ännu icke kändt, ty 

såsom . sådana kunna de tillfälliga angrepp på larverna ej räknas, 

hvilka man någon gång iakttagit. Sa saknar t. ex. BoyEs ob- 

servation af en TZachina-fluga, som förföljde en flygande ällon- 

borre, nästan all..betydelse intill dess man funnit dylika flu- 

gors larver åtminstone någon gång vara allmänna inuti lefvande 

ållonborrar. Samma: torde förhållandet vara med andra, liknan- 

de fall, hvaraf jag efter BERGSôE vill omnämna ännu ett par. 

RATZEBURG såg en tunnliknande flugpuppa skjuta fram mellan 

hufvudet och..framkroppen pa en ållonborre, men det är att 

märka, att. den sistnämnda ej var vid lif och antagligen hade 
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kommit i beröring med flugan först efter sin död. Braver be- 

skrifver 1883 ett par flugarter, hvars larver skulle parasitera in- 

vändigt uti larverna till såväl pingborrar som vanliga ållonbor- 

rar. Dir BERGSÖE upptäckte en parasitlarv utanpå en pingborre- 

larv och tror den förstnämnda tillhöra en stekelart (77P4ia) samt 

håller före, att den skulle lefva äfven på ållonborrelarver, hvil- 

ket dock ännu ej är observeradt. Detta är enligt nämnde för- 

fattare allt hvad man hittills känner om ållonborrelarvernas pa- 

rasiter ur insektvärlden. 

I »Uppsatser 1 praktisk entomologi» för 1891, sid. 30, m 

fl. st.. har äfven jag anfört ett fall, då fluglarver anträffats i ål- 

lonborrelarver, hvilka kort förut blifvit uppgräfda ur jorden och 

från ett ringa djup. De förvandlades snart till puppor, ur hvilka 

framkommo flugor, tillhörande den vanliga arten Cyrtoneura 

Stabulans Fair. Ållonborrelarverna hade förvarats i en bleck- 

ask med lock, men om. flugan lagt äggen pa dem kort före in- 

spärrningen eller redan innan jag fann dem, därom vågar jag ej 

yttra mig. Om det sistnämnda varit fallet, har det ej gärna 

kunnat gå för sig uti jorden på annat sätt, än att flughonan 

haft tillfälle att nedtränga i en öppen gang och där träffat ällon- 

borrelarverna, eller ock har det skett ofvan på jordytan, där någon 
gång sådana larver visa sig. Man kan i hvilket fall som helst 

ej gärna kalla denna eller de förut omnämnda flugorna för verk- 

liga ållonborreparasiter, och troligen spela de ingen rål såsom 

sådana. é 

År 1889 observerades vid Odense på Fyen under sådden 

många sjuka ällonborrelarver ofvan jord, och d:r BERGSÔE fann 

i bakkroppen hos dylika en art af trådmaskar, hvars längd upp- 

gick ända till 32 cm. Att sådana maskar kunna verksamt bi- 

draga till ållonborrarnas utrotande lider väl intet tvifvel, om de 

blott uppträda i erfoderligt antal. 

D:r BERGSÖE anser, att väderleksförhållandena såväl ial al- 

lonborrarnas svärmning som under deras vistelse i vinterkvarte- 

ren ut6fva stort inflytande pa individantalets minskning. Om 

svärmningen genom oväder och kyla afbrytes, sa som skedde 

år 1887 (i Sverige t. o. m. två gånger), så dö djuren visserh- 

gen ej, emedan de söka och finna skydd någonstädes ofvanpa 

eller under jordytan, men afbrottet kan menligt inverka pa ho- 
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norna på så sätt, att äggen ej så normalt utvecklas som vid 

gynnsammare väderlek, och detta kanske i följd af ofullständig 

parning. År 1891 var det kyligt samt torka under hela 

flygtiden, och detta torde haft inflytande på befruktningen, då 

hanarna äro mer tröga under dylika förhållanden. D:r B. finner 

detta bestyrkt genom den omständigheten, att man vid långt 

framskriden svärmning funnit talrika honor, som hade späda eller 

svagt utvecklade ägg. Att sådant likväl förekommer äfven un- 

der för svärmningen gynnsamma år, därpå hafva vi det fär- 

skaste exempel från 1895, då väderleken var så gunstig, att intet 

afbrott i svärmningen ägde rum. Andock anträffades, som 

nämndt är, många kringflygande honor långt efter den egentliga 

parningstidens slut, och en mindre del af dem hade visserligen 

så pass utbildade ägg, att dessa antagligen kommit att i jorden 

afsättas; men fertalets voro däremot sådana, att de troligen al- 

drig blefvo fullständigt utvecklade. 

D:r BERGSÖE och andra hafva ej lyckats fa se fullbil- 

dade ållonborrar, som varit behäftade med parasitsvampar, 

hvilket antyder, att sjukdomen möjligen haft en mer lokal ut- 

bredning i Danmark och därigenom undgått att observeras, ifall 

den där verkligen funnits. Här i Sverige observerades af mig 

både larver och ållonborrar, som voro uppfyllda med mögel, redan 

1890 och 91, ty då jag enligt uppdrag af Hallands Hushållnings- 

sällskap genomreste detta landskap först nämnda år, förevisades mig 

med mögel öfverdragna larver, som hittats vid plöjning i trädes- 

åkern vid hemmanet Bråten i Tvååkers socken, samt sedermera 

1891 äfven mögliga ållonborrar vid Tvehöga i Östra Karup. 

Bådadera blefvo snart ludna genom utlöpande mycelietrådar, och 

larverna voro stela, ej förruttnade, emedan innehållet blott ut- 

gjordes af en hvit, fast svampmassa. Enligt hvad man berät- 

tade mig voro dylika smittade larver ej sällsynta i Halland of- 

vannämnda år. Påföljande härjningsår (1893) var jag ej i till- 

fälle att göra några undersökningar å larver och hörde ej om- 

talas, att några dylika, som voro svampsmittade, då anträffades. 

D:r BERGSÖES antagande, att ållonborrarna skulle af frost 

kunna dödas i jorden, kan möjligen hafva grund för sig vid ett 

eller annat tillfälle, d. v. s. om kölden råkar dem vid eller kort 

efter förvandlingen, medan de ännu äro späda; men att detta 

Entomol. Tidskr. Årg. 17. H. 1 (1896). 2 
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kunnat vara orsaken till minskningen 1891 och 95, vågar jag 

betvifla. Ofvergangen från puppa till fullbildad insekt sker ju 

vanligen sa tidigt på hösten, att man till och med en eller an- 

nan gång kan få se ållonborrar flyga omkring redan i septem- 

ber. ‘En kall sommar kan visserligen fördröja utvecklingen, men 

ållonborren lämnar troligen ej det oftast djupt ned i jorden be- 

lägna vinterkvarteret, förrän hans skalbetäckning erhållit tillbörlig 

fasthet, och sedan är hans lifskraft tillräckligt stor att mot- 

stå kylan. En och annan vår under svärmningsåret träffas många 

ållonborrar helt nära jordytan, hvarest de antagligen legat hela 

vintern, men de äro det oaktadt vid lif och de första att upp- 

flyga. Om djuret stelnat af köld, återvaknar det dock vanligen, 

då det får långsamt upptina samtidigt med den omgifvande jor- 

den. Träffas döda allonborrar i gångarna nära jordytan på va- 

ren, så tror jag därför, att detta bör tillskrifvas andra orsaker 

än vinterkylan. Talrika observationer äro helt säkert nödiga, 

innan man kan få full visshet härutinnan. 

D:r BERGSÖE anför till sist de försök, som af prof. JEAN 

Durour utförts vid Lausanne i Schweiz med parasitsvampen 

Botrytis Tenella (Isarıa Densa Fr.). Hur denna svamp 1890 

blifvit af Le Movutr funnen i Frankrike och sedermera odlad 

för att användas som utrotningsmedel mot ållonborrelarver, samt 

hur "därvid tillgatt är redan omnämndt i »Uppsatser i praktisk 

entomologi», senast af "kapten CLAËS GRILL 1 ett referat 1 är- 

gången 4 (r894), och jag förbigår därför det, som d:r B. refe- 

rerat rörande denna del af frågan. 

De fina mycelietrådarna uppbära i ändarna eller äfven på 

sidorna ovala, vanligen enkla sporer, hvilka dock någon gang 

äro afsnörade kedjeformigt i två eller flera afdelningar. I buljong, 

gelatin, på husbloss, kött eller isynnerhet på saftiga potatisskifvor 

låter svampen utan svårighet odla sig, och med sålunda erhållna 

kulturer kunna larver lätt besmittas. I Paris uppstodo snart två 

fabriker, hvarest på potatisskifvor odlades sådana svampar, för 

att tillhandahållas landtmännen, och priset blef för s. k. » Tubes 

LE MouLT> ı Fr., 25 cms per styck. 

1891 anskaffades till försöksstationen i Lausanne dylika 

svampar i två former, nämligen: kulturer på potatisskifvor från 

herrar PRILLIEUX "och DELACROIX 1 Paris samt döda, af myceli- 
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um uppfyllda ållonborrelarver från Mr GUERRE i Pré-au-Poil 

(Dep. Mayenne). Försöken gjordes dels i kärl, dels på fritt land. 

De som utf6rdes på förra sättet visade mycket olika resultat, 

men däraf framgick dock, att svampen ej är absolut dödande, 

utan oskadlig för en del individer. 

Experimenten ute på fritt land lyckades ännu sämre. Ett 

sista, 1 något större skala utfördt försök, a ett af larver alldeles 

ödelagdt gräsfält, må här omnämnas. Skadedjuren voro där så 

talrika, att ej mindre än 40—50 individer kunde påträffas per 

kvadratmeter. Som jorden var sandig och lös, och larverna där- 

igenom lättare kunde förflytta sig från ett ställe till ett annat, 

hade man god anledning hoppas på en hastig utbredning af 

sjukdomsfröna. Detta skedde dock ej, ty 14 dagar efter infici- 

eringen, som utfördes dels med kulturer af svampar, dels medelst 

smittade och döda larver, hade härjningen på fältet ej upphört, 

och endast lefvande larver kunde där anträffas. Ännu den 26 

oktober, eller nära tre månader efter försökets början, hade inte 

nytt gräs vuxit upp pa det smittade stället. Manga lefvande 

larver funnos där ännu kvar i jorden, men på ett ställe påträf- 

fades dock 7 döda och smittade individer och däribland 3 inom 

ett afstånd af 8, 12 och 20 meter. Någon ödeläggande epidemi 

uppstod således ej. 

Durour drar af de gjorda experimenten följande slutsatser: 

att smittan angriper lefvande larver och visar en dödande ver- 

kan på dem, är utom allt tvifvel; men på fritt land är dess 

epidemiska utbredning och verkningarna däraf ej så märkbara, 

som man kunnat vänta enligt uppgifterna från Frankrike. Många 

larver synas kunna motstå smittämnet. Alla senare, af författa- 

ren och flera schweiziska landtmän gjorda försök hafva gifvit 

enahanda, föga uppmuntrande resultat. Å en försöksruta vid 

stationen i Lausanne, hvarpa Botrytis Tenella blifvit använd 

1891, planterades amerikanska vinstockar 1892, och under som- 

marens lopp blefvo ändock dessa illa åtgångna af ållonborrelarver, 

som där funnos kvar i massor. Man hade likväl kunnat vänta, att 

parasitsvampen skulle sedan förra året hafva utbredt sig allt mer 

i jorden på platsen och där dödat tillstädesvarande larver, men 

detta hade ej varit fallet, och man kunde nu ej ens märka något 

spår efter honom. 
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»Deutsche landwirthschaftliche Presse» af den 19 november 

1892, sid. 961, offentliggör en afhandling af prof. FRANK-BER- 

LIN, hvari författaren kommer till samma slutsats. Äfven mån- 

gahanda försök, som gjorts i Frankrike sedan LE MouLTtS', PRIL- 

LIEUX’ och DELACROIX’ arbeten utkommo, hafva lämnat högst 

ringa praktiskt resultat. 

Såsom exempel härpå anföres: I franska departementet Maine 

et Loire beslöt dess Conseil général 1891 att använda en 

summa af 1,000 francs till inköp af Botrytis Tenella-kulturer 

för att utdelas till landtmän. Året därpå kom saken åter före, 

men då upplystes, att föregående försök ej ledt till något resul- 

tat, oaktadt de utförts på flera skiljaktiga sätt. 

En landtman, M:r Gouin, såg i närheten af Nantes en 

svampepidemi uppstå liksom af sig själf. Han fann nämligen 

talrika döda ållonborrelarver, som voro liksom mumifierade ge- 

nom D. Tenella, men ändock blef antalet ållonborrar vid den 

följande svärmningen mycket stort, hvaraf framgår, att en mängd 

individer skonats från sjukdomen. M:r Gouin säger därför: 

Svampen utvecklar sig blott var och när han finner det 

lägligt. 

Spörsmålet om den verkliga nyttan af användandet af in- 

sektförstörande svampar i landtbrukets tjänst synes i verkligheten 

kinkigare att besvara, än det i första ögonblicket förefaller. Vansk- 

ligheten ligger nämligen icke — som man 1 praktiska kretsar 

ofta tror — i att /inna sådana djurparasiter, ty dylika forekom- 

ma i mängd. Att på konstlad väg besmitta insamlade och i 

trängre rum hopade insekter med dylika, erbjuder heller inga 

svårigheter — men sådant är likväl endast ett laboratorieexpe- 

riment. För det praktiska jordbruket behöfs det dock att kunna 

framkalla en epidemi, som under de mest olikartade förhållan- 

den utbreder sig själf bland kulturfienderna från djurriket, och 

detta innan dessa fått tid till att anställa stora och förlustbrin- 

gande förödelser. Denna uppgift är dock tyvärr ännu endast ett 

problem. Vid konstlad odling och sådd af svampsporer kan 

man nog uträtta något i den antydda riktningen. Emellertid 

blir det högst vanskligt att kunna påverka de naturliga betin- 

gelserna på sådant sätt, att de vid hvilken tid som helst gynna 

svampens tillväxt och en däraf följande utbredning af epidemien. 
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Hvad larvernas mottaglighet för smitta angår, uttalar Du- 

FOUR den mening, att det synes oss visst, att insekternas lifs- 

tillstånd, ogynnsamma näringsförhållanden, äfvensom angrepp af 

andra, samtidigt uppträdande parasiter måste spela en stor rål 

för åstadkommandet af svampepidemier. 

Att åstadkomma en sådan mottaglighet hos ifrågavarande djur 

på konstladt sätt synes för närvarande vara mycket vanskligt i 

praktiken. Vid laboratorieförsök kunna vi nog göra mycket i 

denna riktning, men i fria naturen ännu blott helt litet. 

D:r BERGSÖE anser det vara ôfverflüdigt att kommentera 

denna DuFour's afhandling och tillägger blott följande: Da 

ållonborrelarverna, som af ofvanstående frilandsförsök framgår, 

visa sig så litet mottagliga för smittan, och då de af dem, som en 

gång blifvit smittade, antaga ett så påfallande igenkännbart ut- 

seende, är det icke tänkbart, att vi 1890 eller 1891 här i Dan- 

mark haft en svampepidemi, som dödat larverna i millionvis 

öfver hela landet, utan att någon iakttagit densamma. 

Då man äfven i Sverige fästat en viss uppmärksamhet vid 

nämnda parasitsvamp och kanske hyst sangviniska förhoppnin- 

gar rörande dess användbarhet, i följd af de ampla vitsord från 

Frankrike, som kommissionärer utkolporterat, har jag ej kunnat 

undgå att något utförligare redogöra för d:r BERGSÖES uppsats, 

pa det hvar och en, som hädanefter skulle vilja använda svamp- 

medlet, ma gå försiktigt till väga. Jag har mig ej bekant, om 

något försök ännu blifvit gjordt därmed i vårt land, och kan 

följaktligen ej framhålla något därstädes erhållet resultat, men 

måste ändock, på grund af ofvanstående, varna mot dess använ- 

dande i stort, innan det blifvit genom försök i det fria tillräck- 

ligt pröfvadt, på det att stora kostnader ej må nedläggas för en 

sak, hvars verkan i praktiken ännu åtminstone synes högst tvif- 

velaktig. 

I min förra ärsberättelse är redan omnämndt, att en kom- 

mitté, bestående af tre personer, blifvit förlidet år af Kristi- 

anstads läns Hushållningssällskap tillsatt, för att pröfva ett af 

mältaren Lars PERSSON i' Simbrishamn uppfunnet medel, hvar- 

med man skulle kunna för mycket billigt pris döda ällonborre- 

larverna i jorden. Någon utsikt för, att nämnda uppdrag kunde 

utföras under år 1895, förefanns väl knappast, alldenstund nå- 
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gon härjning då ej var att emotse, ty vid något annat till- 

fälle kan ett erforderligt antal larver ej gärna stå till buds. 

För att om möjligt få vetskap om, ifall någonstädes inom 

Skåne eller Halland ymnigt med ällonborrelarver för tillfäl- 

let skulle förekomma, utfärdades af mig en uppmaning i tid- 

ningarna till hvar och en, som hade kännedom om vuxna larvers 

förekomst någonstädes, att därom underrätta en af kommit 

téns ledamöter. Något sådant tillkännagifvande hördes dock na- 

turligtvis ej af. Icke för ty sammanträdde kommittéen den 29 

juli i Eslöf för att komma i tillfälle att rådgöra om, hvad som från 

dess sida borde göras, för att pröfningen måtte kunna ske fram- 

deles och under gynnsammare förhållanden. Efter en längre 

öfverläggning härom beslöts, att på kallelse af landstingsmannen 

J. Oncsson i Blästorp kommitterade skulle åter sammanträda så 

snart omständigheterna blifva lämpliga för fullgörandet af deras 

åliggande. Medlets uppfinnare, herr LARS PERSSON, var äfven 

närvarande vid sammanträdet och sade sig fortfarande vara lif- 

ligt öfvertygad om dess användbarhet. Enligt af honom nu läm- 

nad upplysning, skulle utrotningsmedlet blandas med utsädet före 

sådden, hvadan dess användande för hvilken gröda som helst dock 

ej torde kunna emotses. 

Enligt uppgift i tidningar från platsen hade i år ållonborrar 

visat sig så långt mot norden som vid Sundsvall. Någon direkt 

underrättelse därom erhölls dock ej af mig, ock är det därför 

litet svårt att afgifva ett bestämdt yttrande om saken; men jag 

förmodar att de s. k. ållonborrarna utgjordes af kastanieborrar 

‘eller ' möjligen pingborrar, hvilka äro de enda af de större ållon- 

börrearterna, som visa sig på en så nordlig breddgrad. 

Vistelsen i Skåne hade äfven ett annat ändamål, nämligen 

att bereda tillfälle till observationer å de skadeinsekter, för hvil- 

kas angrepp sockerbetan plägar vara utsatt. Förut har blifvit 

omnämndt, att man föregående sommar ej saknat insekthärjnin- 

gar på betorna, om ock i mindre skala och af mer lokal natur, 

hvarför farhågan för dylika af större omfång ej var oberättigad. 

Att någon sådan likväl ej kom till utbrott var ju för betodlaren 
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en mycket glädjande omständighet. Orsaken härtill borde väl i 

första rummet få sökas däruti, att väderleksförhållandena under 

första delen af betornas växttid i Skåne voro ovanligt gynn- 

samma, hvarigenom fröens groning, plantornas uppkomst och 

tillväxt skedde jämnt och hastigt. Insekterna kommo nog till- 

städes i vanlig myckenhet, men de voro dock för få att kunna 

förorsaka något afbrott i plantornas utveckling, ty om ett blad 

skadades eller förtärdes, uppstodo snart flera andra 1 dess ställe. 

Under sådana förhållanden blefvo inga åtgärder mot skadedjuren 

nödiga, hvadan mitt arbete fick inskränkas till observationer samt 

studerandet af de insekters förvandlingar och lefnadssätt, som 

förekommo 1 trakten, där jag för tillfället vistades. 

Bland dem hade den s. k. lilla eller trädgårdsållonborren 

(Phyllopertha Horticola Lin.) under föregående år tilldragit sig 

en ovanligare uppmärksamhet såsom skadedjur, hvarför man hyst 

stor farhåga för dess kommande uppträdande. På sandmarkerna 

norr om Kristianstad är denna insekt mycket allmän, och det 

är ingalunda omöjligt, att den i en framtid kan blifva lika far- 

lig för sockerbetorna som de större ållonborrarna äro för sädes- 

och foderväxterna, ty det fattas blott, att han får större begär 

till de sockerhaltiga betorna än till andra födoämnen. Ett till- 

räckligt antal individer för att åstadkomma härjningar, saknas 

troligen icke något år i åkerns närhet, åtminstone inom sandjords- 

områdena. 

Den synbara skada denna insekt i år förorsakade bestod 

dock endast däruti, att smärre fruktträd beröfvades sina blad 

inom mindre planteringar. Parisergrönt, tobaksvatten etc. hade 

troligen varit de enda medel, som behöft anlitas för att afhålla 

och döda väldsverkarna. 

Äfven i Bohuslän uppträdde denna lilla ållonborre på ena- 

handa sätt, ty enligt ett bref från direktör CARLANDER vid Munke- 

dal var man därstädes mycket besvärad af honom i trädgårdarna, 

hvarest den »slagit sig ned a såväl fruktträd som gräsvallar». 

Morgnar han aftnar var den mest i rörelse och anställde då be- 

tydlig skada, enligt brefskrifvaren. Jag har likväl alltid funnit 

honom lifligast i solskenet. I olikhet: med hvad fallet är hos 

den större allonborren och kastanieborren har denna ettåriga 

generationer, hvarför dess svärmning 'årligen infaller. 
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En annan insekt, som förlidet år äfven besökte sockerbet- 

fälten, är den gulhäriga skinnarbaggen (Oiceoptoma Opaca 

Lin.). Hvad hittills är bekant angående dess lefnadssätt och 

uppträdande som skadedjur i Sverige kan inhämtas i »Uppsatser i 

praktisk entomologi» och Entomologisk Tidskrift för 1893 samt 

1 samma publikationer för 1894 uti de därstädes införda årsberät- 

telserna till Kongl. Landtbruksstyrelsen. Jag vill dock här tillägga 

en sak, som där är förbisedd, nämligen att nämnda skadeinsekt 

år 1893 visade sig vid Östad i Elfsborgs län i sådan mycken- 

het, att den å ett fält totalt förstörde hvitbetorna. Därigenom 

att ett exemplar sändes mig till påseende, kunde jag med säker- 

het afgöra, att det utgjorde larven till nyssnämnda insekt. 

Äfven i år kunde en och annan sådan larv äfvensom den 

fullbildade insekten varseblifvas på betfälten i Färlöf, men någon 

afsevärd skada åstadkommo de ej i anseende till det ringa 

antalet. Vid Oregårds landtbruksskola uppträdde dock detta 

skadedjur vida allmännare. Enligt bref därifrån blefvo betbla- 

den af larverna först naggade i kanten, sedermera bildades hal 

i bladskifvorna och slutligen förtärdes allt bladköttet tills blott 

nerverna återstodo. 

En i Färlöf fångad larv gick i puppa ofvan jord den 8 juli 

och en annan den 14 i samma månad. Den sistnämnda hade 

bökat upp en liten jordhög, hvarunder förvandlingen ägde rum. 

Den äldsta puppan lämnade ingen skalbagge, emedan hon dog 

af mögel, men den andra undergick sin förvandling, ty en full- 

bildad individ kröp omkring i förvaringsrummet den 25 juli, 

och sannolikt hade den sitt ursprung från sistnämnda puppa. 

Puppstadiet torde alltså räcka blott tio dagar. Jag är dock 

icke fullt säker härpå, emedan ännu ett par larver hade under- 

gått förvandling i samma kärl, så att flera skalbaggar kommo 

fram kort efter sedan den omnämnda visade sig. 

Vid Areslöf hade en areal af 12 tunnland besåtts med 

betfrö, hvilket kom mycket dåligt upp, hvarför fältet måste 

upplöjas. Vid ett besök därstädes befanns, att detta missöde ej 

uppstått i följd af insektangrepp, utan däraf att fröet myllats 

för djupt. En och annan knäpparelarv hade visat sig i jorden, 

men troligen helt ringa bidragit till missväxten. 

Under vandringen till platsen syntes en kråka sitta på en 
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åker och spana efter byte, men snart flög hon rakt upp i luften 

och fångade med näbbet en där flygande ållonborre, hvarefter 

hon åter slog ned på marken. Rofvet förtärdes här i all mak- 

lighet, dock ej förr än hon afplockat skalvingarna på det- 

samma. 

Uti Entomologisk Tidskrift för 1887 är införd en upp- 

sats rörande »fluglarvers förekomst i tarmkanalen hos männi- 

skan», hvilken tillkommit med anledning däraf, att jag då 

helt nyligen haft tillfälle observera två särskilda fall under en 

och samma sommar, då massor af gråsuggliknande fluglarver 

afgått med exkrementerna från en anhörig. Saken var af ett 

särskildt intresse därför, att det fanns läkare, som pästodo, 

att något dylikt ej ens kunde inträffa, oaktadt åtskilliga be- 

rättelser om liknande — låt vara delvis mindre trovärdiga — 

fall förut blifvit framställda i tryck. De två flugarter, hvars 

föregående larvstadier jag då lyckades iakttaga, voro <Arzcza 

Scalaris Fas. och A. Manicata Meic. Ehuru dessa insekter 

icke tillhöra de för fälten eller trädgården skadliga, kunna de 

likväl betraktas såsom sådana för människan, hvarför jag ansett 

mig här böra omnämna det fynd af dylika, jag äfven i år kom 

att göra. 

Den 26 maj anträffades å ett afträde i Östra Karup en 

myckenhet larver af samma utseende som de, hvilka jag under- 

sökte 1887. De voro äfven fullvuxna och denna gång försam- 

lade uti två särskilda hopar, af hvilka isynnerhet den ena bestod 

af en stor myckenhet individer. Den materia, som närmast om- 

gaf dem, hade samma utseende nu som 1887, d. v. s. den var 

grynig, svartaktig och i starkt upplösningstillstånd. Att larverna 

ej voro utkläckta på stället, utan medföljt människors uttömnin- 

gar kort innan de varsnades, därom är jag nästan fullt öfverty- 

gad, ty i annat tall borde de varit omkringspridda och ej sam- 

lade uti de yngsta exkrementerna, hvilka hade det vid dylika 

larvers närvaro karakteristiska utseendet. Först kort efter det de 

varsnats spredo de sig omkring öfverallt och kröpo uppför 

väggarna på latrinbehållaren för att uppsöka jorden och däri 

nedkrypa innan förvandlingen skulle försiggå. 
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Flera larver instängdes 1 en ask, som innehöll jord, hvari 

de som vanligt nedgingo. Den 30 maj hade sju af dem för- 

vandlats till puppor, ytterligare 38 den 5 juni och alla åter- 

stående den 8 i samma månad. Redan den 12 voro flugor 

utkläckta och sedermera utkommo sådana dagligen till den 

13 juni. 

Atskilliga spörsmål angående dessa flugors lefnadsvanor och 

sättet hur deras ägg eller larver inkomma och uppehålla sig i 

människokroppen återstå ännu att besvara, och ovissheten här- 

utinnan torde kanske länge komma att fortfara, emedan svårigheterna 

vid att göra observationer i den vägen äro för närvarande nära 

nog oöfvervinneliga, såvida ej slumpen kommer till hjälp. Hittills 

hafva tillfällen till observationer varit mycket sällsynta, men detta 

har troligen berott därpå, att allt för liten uppmärksamhet ägnats 

däråt. 

År 1887 anträffades dylika larver äfven på ruttnadt kött, 

och ett försök att observera huru äggläggningen tillgick, trodde 

jag mig nu böra göra. Till den ändan insläpptes en hop flugor 

i en af kyrkoherde J. ANDERSSON konstruerad glasbur, och en 

något skämd köttbit ställdes till deras förfogande. Redan dagen 

därpå voro fem flugor döda, men sedan en i sockervatten dop- 

pad svampbit införts i buren, blef dödligheten mindre stor, ty 

de kvarlefvande förtärde flitigt af det söta vattnet. Någon ägg- 

läggning blef dock ej af, ej heller kunde parning observe- 

ras, och slutligen voro alla flugorna döda. Något resultat er- 

hölls således ej af försöket, hvilket alltså gjorde mig ungefär 

lika klok som förut. Enda erfarenheten blef den, att dylika 

experiment med detta slag af flugor måste ske på annat sätt 

och med tillhjälp af ändamålsenligare materiel. 

| Alla de utkläckta flugorna tillhörde arten Aricia Manicata 

MEıG., hvars hane är lätt igenkännelig därpå, att dess mellersta 

benpar har skenbenen 1 spetsen utvidgade till en hårbärande knöl. 

Hvetemyggan (Drplosıs Trrtici Kıre.) har äfven under 

detta år uppträdt, om ock i något mindre antal än vanligt, hvar- 

för den skada hon åstadkommit torde varit mindre än år 1894. 

Jag inför här resultaten af de få undersökningar af hveteax, som 

jag kom i tillfälle att företaga under vistelsen :i Skåne. 10 ax, 

vuxna intill hvarandra, undersöktes för hvarje gång. | 
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1. Öllsjödal. Squarehead, med ej mindre än 672 

befruktade blommor. Af mygglarver skadade frukt- 

MORT ENNEMI EL ee Sa De a ae CPS 4,46 %6: 

Areslof. Hvetet hade gatt sent i ax, de yngsta axen 

oskadade. Nagra ex. af röda hvetemyggan an- 

ty 

DAS MEESE ere AG ey oh TIEREN FR er 9,40 » 

3. Hamilton Hill. Fältet enstaka beläget och skyd- 

dadt genom omgifvande, trädbevuxen mark ...... 6,77 

PR TAUREN 7.2 SEEN DIAS BIOS Là 

5. Karpalund i Färlöf, blott 254 befruktade blommor 4,33 > 

6, Kristineberg 1 d:o, Squarehead, sent, 582 befruk- 

Beamer = Fs ty Sve lh tec eee eh ee 7,56 » 

7. D:o, borsthvete, sent men vackert, 590 befruk- 

tae hiammat erteilen ONE 2,37 

are, SENt NS TT PME SRE iid a Ses 5,70 » 

9. “Skottlandshus1° deo; » Squarehead : 2522 2/2 2: 11,90 » 

to + Pärlöf,, sen annan-esendon res: old ie 18,18 » 

res A lriksdal "do; Squareheadi isa res ese 5,47 » 

Medeltalet af genom hvetemyggan skadade korn utgör 7,19 

% och är jämförelsevis ej särdeles högt, men om det lägges till 

grund för en beräkning af förlusten i penningar inom hela Kristian- 

stads län, så uppkommer dock en rätt ansenlig summa. 

Sköldlöss. Vid besök 1 Färlöfs prästgård fästades min 

uppmärksamhet på ett par plommonträd, som växte i spalier in- 

vid en husvägg och voro behäftade med en art sköldlöss. Dessa 

bestodo af honor, hvars rygghud ombildats till nästan halfklot- 

formiga sköldar, hvarunder äggen äro skyddade mot yttre infly- 

telser. Antagligen tillhörde de Lecanzum Prunastri Fonsc. En 

stor myckenhet sådana hade vistats på de nämnda trädens kvi- 

star, men de flesta voro nu medelst en liten borste bortskaffade 

af kyrkoherde J. ANDERSSON; dock funnos ännu några exemplar 

kvar, hvilka jag medtog till min bostad. Dessa befunnos vara 

af olika ålder och storlek, de största individerna hade en längd 

af 4 mm. och nästan lika stor bredd samt mycket kullrig öfver- 

sida. I den bakre, något smalare ändan var skalet obetydligt urnu- 

pet. Till fargén voro de flesta rödbruna och hade på sidorna 

svarta tvärstreck, hvilka stundom voro upplösta i småstreck eller 

punkter. Vid sidokanterna var skalet skrynkligt eller punkteradt, 
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på ryggen något glänsande, slätt eller mycket finskrynkligt och 

försedt med några grunda fördjupningar. Några individer hade 

en rödaktigt ockragul färg och hvitaktiga, afbrutna tvärstreck. 

De största exemplaren hade under sig en hop små, aflånga 

och nästan färglösa ägg. Den 27 juni kläcktes en del af dessa, 

och ett parti däraf öfverfördes till en frisk bit af en plommon- 

kvist, men trifdes ej därstädes, ty blott ett par individer stan- 

nade kvar och bildade små sköldar, hvilka dock snart förtorkade, 

tillika med kvisten hvarpå de befunno sig. 

Morotflugan (Psila Rose Far.). I trädgården vid Färlöfs 

kyrkoherdeboställe var ett litet land besådt med morotfrö, men 

plantorna gulnade och vissnade fläckvis af i juli månad, emedan 

de voro angripna af insektlarver. Åtskilliga rötter voro afbitna 

nedtill eller hade skador i ytan, hvilket förorsakats af sädes- 

knäpparelarver. Andra hade gångar invändigt, hvilka beboddes 

af fluglarver. Af de sistnämnda observerades två slag, det ena 

tillhörande morotflugan, men det andra en för mig okänd art. 

Denna hade fyra små, lancettlika utskott i spetsen af bakersta 

kroppsringen. De larver, som tillvaratogos, infördes uti af mig 

gjorda hål i en morot, men dogo snart. 

Några exemplar af fläckiga tusenfotingen (Julus Guttatus 

Fas.) anträffades äfven i jorden invid morotplantorna, men det 

kunde ej utrönas, om de gjort någon skada. 

Uti ett större potatisland på ofvannämnda boställe märk- 

tes en fläck där blasten gulnat, och rotknölarna befunnos vara 

små och fåtaliga. Då plantorna uppgräfdes visade det sig, att 

skadan uppstått genom angrepp af sädesknäpparelarver (Agrzo- 

tes Lineatus Lin.), hvaraf både ett- och tvååriga exemplar äfven- 

som en puppa påträffades. Rotknölarna voro oskadade, men de 

gröfsta rötterna hade afbitits nära spetsen. Puppan förvarades 

sedermera bland jord i en ask, men dog snart — ett nytt bevis 

därför, att insekten under pupptillståndet är mycket ömtålig och ej 

tål vid att rubbas ur sitt läge i den cellika håla, som larven tillredt 

före sin förvandling. 

På sandmarken mellan Färlöfs järnvägsstation och prästgår- 

den äfvensom i trädgården vid Skäggs pa Gotland har potatisen 

under flera år varit angripen af en sjukdom, hvars orsak jag för- 

gäfves sökt att upptäcka. På förra stället odlas s. k. svartpotatis, 
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som i Skåne användes förnämligast till boskapen eller afyttras 

till brännerierna, och på det sistnämnda en röd, amerikansk 

sort. Sjukdomen igenkännes därpå, att ett och annat stand 

gulnar och dör, och detta vanligen så hastigt, att rotknölarna 

under den döende plantan kunna vara af samma storlek samti- 

digt som hos de friska stånden. En myckenhet sjuka stånd upp- 

gräfdes hvarje år jag var tillstädes, och befanns det då, att roten 

och stundom äfven nedre delen af stjälken voro svartnade och 

ihåliga. Af lefvande varelser upptäcktes uti ihåligheten inga 

andra än några acarider, som där kröpo omkring, eller någon 

gång en trådmask eller fluglarv, men dessa förekommo alltid i 

så ringa antal, att de ej gärna förmått döda plantan. De hade 

enligt mitt förmenande kommit dit först sedan sjukdomen börjat. 

Äfven i år fick jag tillfälle att undersöka på detta sätt angripna 

potatisstånd och anträffade därvid ett par sädesknäpparelarver, 

sysselsatta med att gnaga på rötterna. Den ena af dem hängde 

ännu kvar vid roten, då denna uppdrogs, emedan han ej släppte 

sitt tag med käkarna. Det torde därför kanske vara detta ska- 

dedjur, som är första orsaken till plantornas vissnande, ehuru 

det synes mig mindre sannolikt, att rotens och en del af stjäl- 

kens förstöring kan förorsakas så hastigt därigenom, att den förra 

vid spetsen afbites eller såras. Andra, af mig ännu ej kända 

orsaker, t. ex. parasitsvampar etc., torde kanske kunna anses som 

de mest verksamma i ofvannämnda sjukdom. 

I en berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen år 1895 har 

d:r ERNST HENNING, med anledning af en utländsk resa med- 

delat en del erfarenheter från Tyskland rörande vissa skadein- 

sekter, bland dem äfven sädesknäpparen, och jag tager mig med 

anledning häraf friheten att här anföra några i nämnda berättelse 

lämnade uppgifter, på det dessa må blifva än vidare spridda 

och kända. 

în förmodan, som redan för några ar sedan af mig fram- 

kastats, nämligen den, att sädesknäpparna företrädesvis lägga sina 

ägg 1 gräs- och klöfverfälten, synes där i någon mån bekräftad där- 

igenom, att ett fält omnämnes, som 1894 sköflades af larver, 1891 burit 

hafre insådd med rödklöfverfrö, 1892 rödklöfver och 1893 hvete. 

För att kunna åstadkomma verklig härjning, måste larverna vara 

minst två år gamla, ty vid denna ålder och ända till de gå djupare 
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ned i jorden för att öfvergå till pupptillståndet, äro de kraftigast 

och behöfva den största mängden af föda. 

Det i min uppsats om sädesknäpparna (Ent. Tidskr. och 

» Uppsatser i praktisk entomologi» ar 1891) omnämnda sättet att 

medelst rå potatis infånga larverna har med framgång försökts 

i Tyskland på senare tiden, hvarpå d:r HENNING anför följande 

exempel. Å det förut omnämnda, af larver härjade fältet, som 

hade en areal af 0,6 har, var betfrö sadt två gånger, och plan- 

torna hade hvarje gång uppätits af larver. Under tiden giordes 

försök med att infånga dessa med tillhjälp af potatisbitar, hvilka 

nedlades under jordytan mellan hvar tionde betrad. Lockbetena 

vittjades sex gånger, första gången den 28 april. Efter fyra 

sådana vittjningar, hvarvid ett antal af närmare 106,000 indivi- 

der bortplockades och dödades, skedde frösådd för tredje gången 

den 12 maj, och potatisbitarna nedlades ånyo. Två ytterligare 

insamlingar skedde sedermera, men de inbringade betydligt min- 

dre än någon af de föregående. Totalsumman af insamlade in- 

divider blef 122,871 stycken. Den tredje sådden lyckades för- 

träffligt, och plantorna fingo växa i fred för vidare angrepp. 

Kostnaden för potatis, arbetet vid dess nedläggning samt larver- 

nas insamling utgjorde 39,5 tyska mark. 

I sammanhang härmed vill jag påpeka ett annat sätt att 

infånga larverna, som är omnämndt i min årsberättelse för 1893, 

nämligen att till lockbete använda nyslagen klöfver, som utläg- 

ges i små högar här och där på fältet. 

Det vore naturligtvis af stor vikt att redan på förhand 

känna, om den jord man vill använda till betor eller annat växt- 

slag är besvärad af knäpparlarver. Detta skulle antagligen kunna 

utrönas lätt nog, om klöfver eller potatis på sätt som förut 

nämndts, utlades redan det näst föregående året. Antingen fältet 

då trädas eller en skörd tages därpå kan det plöjas så tidigt på 

eftersommaren, att larverna ännu befunne sig kvar närmare jord- 

ytan och äro benägna att uppsöka lockbetena, om sådana utläg- 

gas i den uppluckrade jorden. Om det vid sådant förfarande 

visar sig, att larverna äro talrika, kunde fångsten sedermera be- 

drifvas med eftertryck ända till tiden för skadedjurens nedgående 

i vinterkvarter. Med den växtföljd man sade sig ärna vilja vid 

betodlingen använda norr om Kristianstad, nämligen: 1) socker- 
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betor, 2) korn, 3) klöfver eller vicker och 4) råg, borde det 

kunna låta sig göra att försöka larvinsamling redan året innan 

fältet användes till betor, då förfrukten (rågen) kan lämna fal- 

tet tidigare än andra sädesslag. Det bör för resten visa sig 

redan på rågbrodden, om skadedjuren äro så talrika i fältet, att 

särskilda åtgöranden behöfvas till deras utrotande, för att den 

kommande betgrödan skall kunna få utvecklas normalt och utan 

afbräck. 

En annan skadeinsekt, som årligen. åstadkommer stora för- 

luster äfven hos oss, nämligen slökorn- eller fritflugan (Oscz- 

nis Frit LiN.), är också omnämnd i d:r H's berättelse, och refe- 

reras däri bland annat ett utlåtande i ämnet till åkerbruksmini- 

stern af d:r RöriG vid landtbrukshögskolan i Berlin. Detta ut- 

lätande hade tillkommit med anledning af insektens härjningar i 

Ostpreussen 1893. Häri tillrådes sen sådd, emedan det visat 

sig att råg, som satts senare än vanligt, undgått larvangrepp. 

Härmed förhåller det sig antagligen så, att sista fluggenerationen 

för året, i brist på nyss uppkommen rägbrodd i närheten 

af dess ursprungliga tillhåll, måste, då honornas ägg upp- 

nått sin mognad, flyga vida omkring för att anträffa sådan. Den 

brodd, som då är grön, hemsökes af flugorna, och den senare 

uppkomna får merendels vara tämligen i fred. Därför ser man 

ofta, att tidigt sådd råg gulnar, blir tunn eller går fläckvis ut, 

så att en omsåning måste äga rum. Om den senare sådda rågen 

blir skonad, så sker detta således enligt mitt förmenande på den 

närmast växande, tidigare uppkomnas bekostnad. Hur förhållan- 

det skulle bli, om all råg inom ett större område såddes 8 a 14 

dagar senare, men samtidigt, därom känna vi för närvarande intet, 

emedan flugans uppträdande och lefnadssätt under alla förhål- 

landen ännu äro allt för otillräckligt undersökta och kända. I 

mellersta Sverige åtminstone borde en senare sådd af rågen, än 

den allmännast brukliga, knappast kunna tillrådas, emedan olä- 

genheterna däraf ofta kunna blifva större, än dem fritflugans vin- 

tergeneration i allmänhet förorsakar på höstsädesbrodden. 

På i god växtkraft varande jord är den skada, denna genera- 

tion hos oss åstädkommer i allmänhet tämligen obetydlig, emedan 

från sädesrötterna uppskjutande sidoskott där lämna kraftigare strån, 

än hvad fallet plägar vara, dä hufvudstråna förblifva i behaH. En 
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lindrig öfvergödning kan alltid göra stor nytta, förutsatt att 

rötterna äro friska. Det torde dessutom endast sällan vara 

händelsen, att fritlarverna ensamma förorsaka höstsädesbroddens 

undergång på hösten, ty härtill kunna i lika hög grad andra 

skadedjur bidraga, såsom t. ex. kornflugan (Chlorops Pumilionts 

BiERK.), hvars larv lefver ungefär på samma sätt under vintern, 

rägflugan (Hylemyia Coarctata FALL.), sädesbroddflyet (Agrotis 

Segetum SCHIFF.), sädesknäpparen, ällonborren, äkersnigeln m. fl. 

D:r Rörıcs förslag, att nära det fält (kornfält), där fluglar- 

verna förut varit talrika, omkring 14 dagar tidigare än vanligt besä ett 

smalt bälte med råg, på det flugorna skola lägga sina ägg på 

brodden, torde nog kunna bli till nytta. Då äggläggningen för- 

siggått skulle den sålunda besådda jordbiten djupplöjas, hvarige- 

nom flugornas afföda blefve begrafven och dödad. En dylik 

åtgärd föreslogs af mig redan 1892 i en uppsats om kornflugan 

i Entomologisk Tidskrift och »Uppsatser i praktisk entomologi». 

Under vistelsen i Skåne gjorde jag, efter anmodan af Hus- 

hållningssällskapets sekreterare, en resa till egendomen Tomarp, 

som är belägen vid stranden af Råbelöfssjön, ej långt från Kristian- 

stad. Två företagsamma personer hafva här anlagt fruktplante- 

ringar i större skala och använda därtill såväl åkerjorden som 

den omkringliggande bergbundna marken, där hvarje liten jord- 

fläck har fått lämna plats åt ett eller flera unga fruktträd. Dessa 

hafva hittills visat sig mycket låfvande, i anseende till den kalk- 

haltiga och särdeles lämpliga jordmånen; men sedan ett par år 

har en sjukdom visat sig på de yngre kvistarna, hvilken hotar 

att medföra de kostbara anläggningarnas undergång, om icke 

botemedel kunna i tid utfinnas. Sjukdomen yrtrar sig på det 

sätt, att bladen både på de späda årsskotten och de små frukt- 

skott, som sitta på sidorna af kvistarna, hastigt blifva torra och 

svartbruna. Själfva kvistarna svartna äfven efter hand, och sjuk- 

domen utbreder sig uti dem alltmer samt öfvergår slutligen äfven 

till de äldre grenarna, hvilka torka, ifall barken skadas och dör 

bort rundt omkring dem. Samma skador visade sig äfven i 

trädgårdar i Färlöf och kanske på många andra ställen, men 

vid Tomarp voro icke allenast äppleträden angripna, utan äfven 

päron- och körsbärsträd. På Gotland och i Stockholms skärgård 

har jag äfven sett något liknande redan för några år sedan, men 



2 as 

LAMPA: BERATTELSE TILL LANDTBRUKSSTYRELSEN 1895. 33 

' där voro nästan uteslutande de nyss utvuxna ärsskotten torkade 

och svartbruna, hvadan jag, i likhet med manga andra :antagit, 

att skadorna möjligen uppstått genom frost. Detta kunde dock 

ej gärna vara fallet i Skåne, där fleråriga kvistar äfven angre- 

pos och svartnade. Orsaken härtill kunde icke säkert utrönas, 

men jag förmodar, att sjukdomen möjligen kan härledas från 

parasitsvampar. Några spår efter skadeinsekter förmärktes icke 

å någon af de talrika, angripna kvistar, jag medtog till Färlöf 

för att underkasta dem noggrannare besiktning. Med anled- 

ning häraf sändes genom Hushållningssällskapets sekreterare prof 

på skadade kvistar till Kongl. Landtbruksakademien för att ge- 

nom dess bemedling få dem undersökta af svampkunnig person. 

Efter anmodan af dockmästar WERNER besöktes den 7 maj 

skeppsdockorna å K. Djurgården, hvarest man var i hög grad 

besvärad af gråsuggor (Omzscus). Något dylikt torde väl knap- 

past observerats annanstädes, ty vid besöket på stället lågo döda 

exemplar strödda öfver golfven i boningshuset och utanför det- 

samma på planteringslanden, hvarpå gödsel blifvit utlagd, myll- 

rade tusentals individer under gödselklumparna. Om de dragit 

sig till gödseln för att däraf hamta föda eller för att hafva ett 

varmare skydd under de svala nätterna vid denna årstid, kunde 

för tillfället icke afgöras. 

De anträffade individerna tillhörde två arter, nämligen Onzs- 

cus Murarius Cuv. (Asellus L.) och Porcellio Scaber Latr. 

Dessa djur uppehålla sig merendels à fuktiga ställen -och lefva 

af multnande växter, stundom äfven af animaliska ämnen. Or 

saken till deras oerhörda myckenhet just på nämnda plats kunde 

ej vid tillfället upptäckas; men man trodde, att de under vintern 

hållit till i den under byggnaden befintliga källaren och seder- 

mera begifvit sig därifrån till rummen och gödseln af brist på 

föda. Att hindra dem från att genom fönster och dörrar in- 

komma i rummen, där de fula djuren voro allt annat utom be- 

hagliga gäster, sades vara nästan ogörligt. Några råd hur man 

borde ga till väga, för att söka blifva dem kvitt, meddeiades 

visserligen, men hur det sedermera gått, om något försökts eller 

ej, därom saknar jag underrättelse. För att kunna utfinna verk- 

samma medel mot dem erfordras först och främst att veta hvar 

de hafva sina vinterkvarter, och hvilka ämnen på stället, som i 

Entomol. Tidskr. Årg. 17. H. 1 (1896). 3 
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första rummet lämna dem föda. Stor förödelse bland dem skulle 

nog kunna anställts, om man utlagt brädstumpar, tegelbitar eller 

andra platta föremål, hvarunder de gärna samla sig, och sedan 

dödat alla individer, som sålunda hopats samman, medelst på- 

gjutning af hett vatten o. d. Enligt en tysk uppgift skola af- 

skräden efter slaktade djur kunna med fördel begagnas för ena- 

handa ändamål. 

Ur den brefväxling med åtskilliga personer, som ägt rum 1 

anledning af skadedjurs uppträdande under den gångna somma- 

ren, ma det tillåtas mig att här anföra det viktigaste. 

Äpplevecklaren eller äpplemasken har som vanligt gjort 

skada på äpplen, i hvilka larven bildar hål och gångar samt 

förorsakar deras för tidiga affallande och oduglighet för afsalu. 

Äfven denna trädgårdsinsekt hör lyckligtvis till dem, som nu- 

mera med framgång kunna bekämpas, hvilket jag förut omnämnt 

i »Uppsatser i praktisk entomologi» för 1895, sid. 58. Det är 

dock endast det nyaste botemedlet, nämligen behandlingen med 

vatten och pariser(kejsar)grönt, som där beröres; men då därtill 

erfordras strilapparat af särskild konstruktion, hvartill vi ännu 

sakna tillgång inom landet, torde blott ett fåtal personer kunna 

begagna sig däraf. Det ges dock andra medel, om ock något 

mindre verksamma, som med fördel kunna begagnas, till dess 

någon af våra 1 Öfrigt väl försedda redskapsfirmor finner för godt, 

att föra ändamålsenliga strilapparater 1 handeln. Jag har visser- 

ligen gjort ett par försök hos en firma härstädes att få en stril- 

apparat af nyare konstruktion införskrifven, för att här eftergöras 

och lämpas efter våra förhållanden, så att den med lätthet må 

kunna apteras till firmans egna assuranssprutor, hvilket skulle 

mycket underlätta dess spridning; men man har på ett helt år 

ej hunnit längre därmed än till upprepade, fast, som det tycks, blott 

tomma löften. Jag vill därför här omnämna hvad som kan göras, 

medan man väntar på strilapparaten, för att minska de förluster, 

som äpplevecklaren årligen förorsakar. 

Då larven är fullvuxen och lämnat den nedfallna frukten 

uppsöker han passande plats för sin öfvervintring och slutliga 

förvandling till puppa. Härtill använder han ofta sprickor eller 

de tomrum, som bildas under lösa barkstycken, antingen på det 

träd, hvarifrån han kommit, eller något helt nära stående sådant. 
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Man kan därför binda ringar af bomull eller något annat mjukt 

ämne omkring trädstammen helt nära marken, hvilket kommer 

att utgöra ett hinder, som larverna under sin vandring ej gärna 

pläga ôfverskrida, utan intaga de sitt vinterkvarter under det- 

samma. Om dessa mjuka ringar sedermera längre fram på 

hösten eller tidigt följande vår borttagas, blir det en lätt sak att 

därvid döda de skadedjur, som där beredt sitt vinterkvarter. 

| Ett verksamt utrotningsmedel är dessutom, att uppsamla 

den skadade frukten sedan den fallit till marken och förvara 

den i bleckkärl med lock, sä att larverna ej kunna undkomma. 

Larven lämnar vanligen frukten så snart hon befinner sig på 

marken, hvarför alla nedfallna äpplen böra upplockas så fort 

som möjligt. Under blåsväder är det därför angeläget att ofta 

besöka trädgården för sagda ändamål. Under lugnt väder sker 

vanligen den ymnigaste fruktfällningen nattetid, och man bör för 

den skull om aftnarna gifva träden en lindrig stöt, för att där- 

igenom få de äpplen att redan då nedfalla, som eljest komma 

att göra detta den följande natten. Alla maskstungna äpplen, 

som rman ser på träden, böra genast afplockas och bortskaffas. 

Om man varsnar små blågråaktiga fjärilar, som hafva en run- 

dad, metallskimrande ögonfläck på framvingarna, sitta på fönster- 

rutorna i fruktrummet, så böra dessa dödas innan de få tillfälle 

komma ut i det fria. 

Förfrågningar rörande medel mot ofvannämnda skadedjur 

hafva ingått endast från professor V. NORDLING, Mellansjö, 

Knifsta. 

Rörande en annan skadeinsekt, nämligen krusbärsmottet 

(Zophodia Convolutella He.), hvars larv lefver inuti omogna 

krusbär, hafva äfven förfrågningar inkommit. Trädgärdsmästaren 

G. B. STRANDBERG vid Getå skrifver därom: »Som här de sista 

två åren en för mig obekant insekt så förökat sig, att den hotar 

omintetgöra hela krusbärsskörden, tar jag mig friheten skicka 

några frukter innehållande larver.» 

Denna mottfjäril blef känd såsom inbyggare i Sverige först 

för få år sedan, men att den dock funnits en längre tid i lan- 

det är helt säkert, då äldre exemplar förvaras i riksmuseum, 

fastän de där länge stått obestämda. Måhända har dock arten 

invandrat från grannländerna i söder under en jämförelsevis 
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sen tid. Numera är den mängstädes ej sällsynt, till och med 

pa Gotland, och kan, som ofvan nämnes, uppträda som ett här- 

jande skadedjur. Larvens närvaro märkes lätt därpå, att skrump- 

nade, bruna eller röd- och gulaktiga bär hänga samman med 

sådana, som ännu äro gröna, hvilket beror därpå, att en larv 

spunnit fast dem vid hvarandra. Från det vissnade bäret, där 

han först vistats, angriper han det friska och äter sig in i det- 

samma, hvarigenom detta i sin tur förstöres. Skiljer man ett 

par sålunda sammanfästade bär från hvarandra, träffas larven van- 

ligen i det färkaste af dem. 

Man känner ej någon annan utväg för utrotandet af dessa 

skadedjur, än att bortplocka och förstöra de angripna bären, 

innan larverna utkrupit och begifvit sig ned i jorden för att 

öfvergå till puppstadiet. Detta arbete blir föga kostsamt, syn- 

nerligast som det kan förrättas af barn eller andra mindre arbets- 

föra personer. 

Från assistenten R. TorF vid Svenska Mosskulturföreningen i 

Jönköping erhölls prof på en insekt, som rätt allvarsamt angrep 

klöfvern a försöksfältet därstädes. Den befanns tillhöra en art 

af viflarna, som vanligast angriper och uppäter bladen på späda 

ärt- och bönplantor, och hvilken därför benämnes randiga ärt- 

vifveln (Szfones Lineatus L.). Det var denna gång den s. k. 

andra slåttern, som angreps af skadedjurets vintergeneration. 

Något annat, än att sa fort ske kunde afsla och uppfodra klöf- 

vern, innan insekterna hunnit göra större skada därpå, var ej 

att föreslå. Värre blir det, om de sistnämnda i stort antal öfver- 

lefva vintern och slå sig ned på ärterna eller klöfverplantorna 

nästa vår. Då skulle förgiftningsförsök kunna äga rum och blifva 

pröfvade. 

Från herr G. ANDERSSON å Gustafshamn vid Sundsvall er- 

hölls underrättelse om, att ett slags gröna insekter angripit säden 

hos honom i så hög grad, att han emotsåg en förlust på bortåt 

1,200 kronor. Äfven hans grannar voro utsatta för samma slag 

af ohyra, och man Onskade min närvaro på platsen. Jag miss- 

tänkte genast, att här var fråga om bladlöss och att i så fall 

en resa till Sundsvall ej skulle medföra särdeles nytta, men för 

säkerhets skull begärdes ett prof på våldsverkarna. Detta erhölls 

snart och befanns, som väntadt var, bestå af bladlöss, men jag 

a 



LAMPA: BERÄTTELSE TILL LANDTBRUKSSTYRELSEN 1895. 37 

underrättades tillika om, att skadedjuren lämnat fälten och be- 

gifvit sig till fruktträden(?), och var det från de senare profvet 

tagits. Att detta tillhörde den a fruktträden vanliga bladlusarten, 

och icke den, som lefvat på säden, var således gifvet. 

Orsaken till skadedjurens försvinnande från fälten är svår 

att angifva, då man ej vistats på platsen under tiden de härjade 

där. Jag erhöll aldrig underrättelse om hvad slags säd det var, 

som blifvit angripen, men förmodar, att det var höstsäden, hvil- 

ken vid tiden för det andra brefvets tillkomst (medio af augusti) 

borde varit så långt kommen 1 utveckling, att bladlössen ej 

vidare kunde föda sig på densamma. Hade det varit fråga om 

hafre, hvilken då stod grön på åkern, skulle ett sådant plötsligt 

försvinnande ej ägt rum, med mindre än att parasiter uppträdt 

i tillräcklig mängd för att kunna hastigt förgöra bladlössen. 

Af herr A. F. CARLSON, Limhamn, sändes ett par kvistar 

af äppleträd, som uti ojämnheter på barken voro fullsatta med 

små röda ägg. Från hvilken insektart de kommit var mig för 

tillfället omöjligt att afgöra. Kvistarna förvaras emellertid à 

ett svalt ställe öfver vintern, men ringa hopp är för handen, att 

äggen förblifva vid lif, emedan de antagligen komma att torka 

bort jämte kvistarna, då erforderliga hjälpmedel för närvarande 

saknas för deras ändamålsenliga förvaring. Jag har emeilertid 

anmodat herr CARLSON att under vintern och våren flitigt iakt- 

taga sådana ägg uti det fria. 

Förutom dessa ägg varseblefvos med tillhjälp af förstoring 

ännu tre arter skadedjur å omförmälda kvistar, nämligen en 

sköldlus (Mytilaspis Pomorum BoucHE), som förekom ganska 

talrikt, ett par vecklarelarver samt acarider. Komma dessa fyra 

arter af skadeinsekter till utveckling och vidare förökning, så 

ser det ganska illa ut för den blifvande fruktskörden vid Lim- 

hamn nästa år. 

Rapsinsekterna hafva visserligen visat sig på Gotland 

äfven i år, men icke kunnat göra mycken skada, då man så 

-godt som öfverallt på ön upphört med rapsodling för någon tid. 

Detta i följd af de stora förluster ofvannämnda skadedjur åstad- 

kommit de senäst föregående åren. 

Af ofvanstående redogörelse kan det visserligen synas som 

om insektskadorna under det gångna året på det stora hela varit 
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af mindre betydenhet, i fall man vill döma efter de jämförelsevis 

få förfrågningar, som här ofvan blifvit berörda; men så är dock 

tyvärr ej förhållandet, ty en del af de uppräknade skadeinsekterna 

uppträda sällan lokalt, utan öfver större områden eller till och 

med 1 hela den del af vårt land, där de växter odlas, som lämna 

dem näring. Den öfver större delen af Sverige radande, för 

växtligheten särdeles gynnsamma väderleken före midsommar, 

gjorde mycket till, att insekternas framfart af de flesta jordbru- 

kare knappast eller icke alls observerades. Härtill kommer, att 

de flesta personer, som lida genom skadeinsekter, vanligen ej 

förmå inse hvarifrån angreppet härleder sig, eller ock komma 

de sig ej för att underräta därom, oaktadt offentliga fppmanin- 

gar härtill ingalunda saknas. Ett annat förhållande härutinnan 

torde dock i en föga aflägsen framtid komma att inträda, då 

allmänheten, som vi hoppas, skall komma att med andra ögon 

se de verkliga orsakerna till sina grödors bättre eller sämre be- 

skaffenhet. 

Förfrågningar från utlandet rörande här förekommande ska- 

deinsekter samt våra åtgärder mot dem hafva äfven inkommit 

och besvarats, nämligen dels från d:r .W. BERGSÖE rörande ållon- 

borrarnas uppträdande i Sverige 1887 och or och med anled- 

ning af den broschyr i ämnet, som Indenrigsministeriet uppdragit 

at honom att författa; “dels från d:r Paut MARCHAL, Chef des 

travaux de la Station Entomologique de Paris, hvilken institution 

började sin verksamhet i mars månad ar 1894, och pa grund 

hvaraf upplysningar Gnskades rörande de åtgärder, som vidtagits 

i Sverige för en dylik stations upprättande; samt från Board of 

Agriculture i Massachusetts, genom Förenta Staternas härvarande 

konsulat, angående upplysningar om svenska skadeinsekters upp- 

trädande. 

Rese- och förrättningsdagarna under år 1895 hafva uppgått 

till 79, däraf 12 i Halland och de öfriga i Kristianstads län. 

De skrifvelser, som föranledts af skadeinsekters uppträdande 

inom skilda landsdelar, eller andra till min befattning hörande 

åligganden, hafva under året uppgått till 60, häri inberäknade 

föredrag, enligt anmodan, vid sammanträden, flera tidningsupp- 
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satser behandlande praktiskt entomologiska frågor för dagen, ut- 

latande till myndigheter och institutioner etc. Flera af de emot- 

tagna skrifvelserna med förfrågningar om botemedel m. m. hafva 

åtföljts af prof på insekter och af dem skadade växtdelar samt 

föranledt till undersökningar och uppfödningsförsök, för att iakt- 

taga och utröna förloppet af de sända insekternas förvandlingar. 

Antalet skrifvelser har dock varit något mindre än de närmaste 

åren förut, antagligen på grund däraf, att året varit så lyckligt, 

att under dess lopp inga härjningar af större betydenhet och 

utbredning ägt rum. 

Flera af de skadeinsekter, som under vistelsen i landsorten 

anträffats, hafva lefvande inspärrats 1 därtill afsedda kärl eller 

burar, där deras: förvandlingar bekvämare och säkrare kunnat 

iakttagas, och öfver de därunder observerade olika förvandlings- 

stadierna hafva färglagda teckningar af mig utförts, så ofta så- 

dant ansetts af något intresse. Af det sålunda erhållna mate- 

rialet har någon del användts till den tafla, som åtföljer denna 

berättelse. ; 

Under vistelsen i Skane har insamling gjorts af såväl skade- 

insekter- och deras parasiter som angripna växtdelar, hvilka kom- 

ma att införlifvas med Landtbruksstyrelsens och Riksmusei bio- 

logiska samlingar eller användas till skadeinsektsamlingar för 

läroanstalter, bland hvilka ännu de aldra flesta sakna dylik un- 

dervisningsmateriel. | 

För såväl den med årligt statsanslag hugnade publikationen 

» Uppsatser i praktisk entomologi» som Entomologisk Tidskrift, 

båda utgifna af Den Entomologiska Föreningen i Stockholm, har 

jag äfven under det nyss gångna året kvarstått som redaktör och 

ansvarig utgifvare och anser mig ej gärna kunna lämna detta, 

ej ringa arbete och tid fordrande bestyr, då därigenom ett af de 

åligganden, som reglementet för min befattning hos Landtbruks- 

styrelsen föreskrifver, kan uppfyllas. 

Den utländska litteraturen rörande den praktiska entomolo- 

gien, d. v. s. läran. om de nyttiga och skadliga insekterna, har 

uppmärksammats så mycket omständigheterna tillåtit. Så länge 

det arvode, som åtföljt landtbruksentomologbefattningen varit till- 

tagit efter en kanske alltför anspråkslös måttstock, har en del af 

innehafvarens arbetstid måst användas äfven på sådana förvärfs- 
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källor, som ej stå i ringaste samband med den praktiska ento- 

mologien. Att ett sådant förhållande ej gärna kunnat vara för 

saken gynnsamt, därom torde meningarna knappast vara delade. 

I mina båda föregående årsberättelser tog jag mig friheten 

i korthet orda om nödvändigheten af upprättandet af en ento- 

mologisk försöksstation äfven i vårt land. Sedan dess har ett 

väl förberedt och, som all anledning är att hoppas, lyckosamt 

steg tagits till fromma för denna sak och på samma gång till 

betryggandet af den praktiska entomologiens framtid, i det Kongl. 

Maj:t funnit godt att till Riksdagen öfverlämna ett väl motive- 

radt förslag i ämnet. Att denna kungliga proposition kommer 

att i Riksdagen vinna erkännande, bör så mycket mindre vara 

underkastadt tvifvel, som den i första rummet och hufvudsakli- 

gen afser jordbrukets m. fl. därmed besläktade näringars nytta. 

Då härtill lägges, att densamma tillkommit efter en framställning 

af Landtbruksakademien, hvars skrifvelse i ämnet enhälligt och 

varmt förordats af Landtbruksstyrelsen, Hushällningssällskapens 

ombud, Svenska Mosskulturföreningen, Den Entomologiska Före- 

ningen i Stockholm m. fl.; samt slutligen, att kostnaderna för 

den åsyftade institutionen blifva försvinnande små i förhållande 

till dess väntade nytta samt i jämförelse med hvad staten upp- 

offrar på de flesta andra af sina därmed jämförliga institutio- 

ner, med eller utan omedelbart praktisk uppgift: så är det väl 

knappast tänkbart, att propositionen ej skall komma att äfven vinna 

bifall. Att alla de personer inom landet, till och med sådana, 

som äga helt ringa kännedom om, hvad den praktiska entomologien 

har att betyda i ekonomiskt afseende, om den blott får tillfälle 

att utveckla sig i den rätta riktningen, skola med glädje om- 

fatta propositionen och önska den framgång — därom må man 

vara fullkomligt öfvertygad. 

Den tafla, som åtföljer denna berättelse har jag ansett böra 

framställa de allmännaste arterna af våra inhemska jordloppor, 

då ju dessa på åkern och i trädgården ofta åstadkomma rätt 

mycken förargelse och ibland kännbara förluster. Deras lef- 

nadssätt är tämligen likartadt och delvis kändt, dock gäller detta, 

så vidt jag vet, hufvudsakligen endast tre arter. En numera för 

sina angrepp pa raps bekant art, nämligen rapsjordloppan (Psyd- 

liodes Cochlearie Lin.), är här utelämnad, emedan den redan 
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är afbildad å den tafla, som åtföljde ärsberättelsen för 1893 (se 

vidare »Upps. i prakt. entomol.» och Ent. Tidskr. för år 1894). 

En figur öfver den s. k. senapsbaggen (Phadon Cochlearie Fas.) 

är äfven lämnad, ehuru arten ej tillhör de egentliga jordlopporna. 

Densamma och dess härjningar äro omnämnda i ärsberättelserna 

för 1891—93 samt i ofvannämnda »Uppsatser» och Ent. Tidskr. 

för åren 1891—94. 

Några vidlyftiga vetenskapliga beskrifningar på de anförda 

arterna, komma ej att här lämnas, då sådana för den i entomo- 

logien obevandrade torde blifva mera till besvär än nytta. Figu- 

rerna må härvidlag utgöra den bästa beskrifningen. Vid hvarje 

figur är alltid en mindre placerad, visande naturliga storleken. 

Våra skadligaste jordloppor. 

Jordlopporna hafva fått sitt namn på grund af sin ringa 

storlek, den mörka färgen och framför allt därför, att de liksom 

de verkliga lopporna hafva förmågan att hoppa. De hafva sex 

ben, men för öfrigt föga gemensamt med.dem, från hvilka de 

lånat sitt namn, ty de tillhöra skalbaggarnas ordning och äro 

således beklädda med ett hårdt skal, hafva bitande mundelar 

samt två par öfver hvarandra liggande vingar, af hvilka det 

undre är hinnartadt och genomskinligt (flygvingarna), hvarigenom 

de äga förmågan att flyga, det ôfre skallikt (skalvingarna). 

Liksom öfriga till underordningen växtätare (Phytophagz) hö- 

rande skalbaggar hafva de fötterna (tarserna) fyrledade. Genom 

den ytterst lilla, blå- eller svartglänsande kroppen och de tjocka 

baklåren, samt den hos en del arter gulaktiga långa strimman 

längs midten af hvardera skalvingen skilja de sig vid första på- 

seendet från de öfriga växtätarna bland insekterna. 

I följd af denna kraftiga byggnad hos baklåren förmå de 

göra ofantliga hopp i förhållande till sin storlek. Engelsmannen 

J. CURTIS uppgifver, att de sålunda kunna med ett enda hopp 

förflytta sig så långt som 216 gånger sin egen kroppslängd. I 

hvila hålla de bakbenen indragna under kroppen, färdiga att 

genast skutta i väg vid minsta fara. Under kylig och mulen 
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väderlek äro de tröga och hålla sig merendels stilla, men då det 

är solsken och varmare i luften, äro de mycket lifliga och flyga 

kvickt och fort äfven längre sträckor. Man. träffar dem därför 

snart sagdt öfverallt på marken, där gräs och örter växa, till och 

med långt från de platser, hvarest korsblommiga och kälartade 

växter äro till finnandes, t. ex. pa ängar etc. De Ofvervintra 

fullbildade och i dvallikt tillstand vid kyla, vanligen under bark, 

nedfallna löf, 1 stubben pa åkrarna m. fl. skyddade ställen, men 

lefva upp pa nytt vid första solvarma dag påföljande var, till 

och med i mars månad, kanske någon gang ännu tidigare, och 

blifva da i solskenet lika lifliga som under sommardagarna. Da 

de äta äro alla mundelarna i verksamhet: läpparna öppnas för 

att blotta de inre atverktygen, och de i inre kanten tandade 

käkarna (mandiblerna) öppnas och tillslutas, hvarvid dessa med 

lätthet genomtränga ett blads öfverhud. De fyra trådlika pal- 

perna hjälpa till att införa de växtpartiklar i munnen, som käkarna 

söndertuggat. 

Det synes som om de ej skulle vara så nogräknade vid 

valet af föda som man kanske tror, emedan de kunna uppehålla 

sig på platser, där kålväxter ej finnas; men de torde dock 1 all- 

mänhet föredraga korsblommiga växter framför andra, Kornjord- 

loppan (Phyllotreta Vittula) och troligen den vanliga blåglän- 

sande jordloppan (Haltica Oleracca) torde dock göra undantag 

från denna regel. Vissa arter och varieteter bland de kålartade 

växterna föredragas framför andra, ty man ser ofta, att den ena 

kål- eller rofsorten angripes, medan en annan far vara tämligen 

1 fred, fastän båda växa på samma ställe. Åkerkålens och vild- 

senapens första blad äro ofta om våren öfversållade med jord- 

loppor, men så snart rofplantorna kommit upp, angripas dessa i 

sin tur och företrädesvis. Regn inverkar antagligen föga men- 

ligt på deras utveckling, ty äggen afsättas på bladens undersida, 

där nerverna äro utstående, och härigenom skydda dem mot 

gnidning bladen emellan vid blåsväder. Har ar bladhuden mju- 

kare och för de späda larverna lätt att genomtränga efter deras 

framkomst ur äggen. Emedan larverna vanligen äro minerare, 

d. v. s. lefva inom af dem gjorda gångar inuti växterna, äro 

äfven de väl skyddade mot regn och andra väderleksinfly- 

tanden. 

x + 
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Larverna göra på det hela taget vida mindre skada än de 

utbildade insekterna, emedan de merendels vistas i de större 

och äldre bladen, hvilka lämna mycket större förråd af föda, än 

de unga och sma, och snart ersättas af nya. En lycka är, att 

de ej liksom en mängd andra larver pläga förflytta sig från 

äldre till yngre blad, allt eftersom dessa framkomma, ty i så 

fall skulle plantorna snart förstöras, äfven om de vore mer för- 

sigkomna. 

De fullbildade insekterna angripa däremot först och främst 

hjärtbladen och sedan de öfriga allt efter som dessa skjuta fram, 

och det är härför, som hela fält kunna ödeläggas af jordloppor 

pa så kort tid som inom ett par eller några. fa dagar. De an- 

gripa ej ytterkanten, utan ata hal i bladskifvan, hvilka sedermera 

förstoras allt efter som bladet tillväxer. 

Pupporna ligga vanligen högst ett par tum under jordytan, 

sannolikt skyddade genom en tunn väfnad, hvarmed larven om- 

gifvit sig före förvandlingen. Under detta tillstånd torde åtskil- 

ligt kunna göras 1 utrotningsväg, emedan de flesta skalbaggar 

synas vara Ömtåligast under puppstadiet. 

Jordlopporna vistas mer sällan på skuggrika ställen under 

sommaren och tycka ej om väta eller kyla, hvilka följaktligen 

motverka deras hastiga förökning. Värme och solsken gynna 

denna däremot, men korta regnskurar efter torka och med om- 

"växlande klar himmel skada ej, utan synas framlocka dem. 

Jordlopporna äro utrustade med ganska skarpt luktsinne och 

flyga mot vinden, då de söka efter sina näringsväxter. Ligger 

därvid ett roffält åt det håll, hvarthän de styra sin flykt, fort- 

sätta de tills de komma dit, om ock andra för dem njutbara 

växter skulle passeras under vägen. (CURTIS omtalar, att en Mr 

LE KEUX i maj 1836, vid varmt sunnanväder såg en myckenhet 

jordloppor, hvilka alla flögo mot vinden. I Devonshire voro en 

gang 8 acres jord, belägna pa en kulle, besådda med roffrö, och | 

vid plantornas uppkomst blåste sydost vind, som höll i sig i en 

veckas tid. Doften af rofplantorna ditlockade en mängd jord- 

loppor, hvilka helt och hallet Gdelade en acre af roflandet pa 

dess nordvestfa sida. Djuren hade alltså flugit mot vinden och 

slagit ned vid den kant af roffältet, som först kom i deras väg, 

och lämnat det öfriga af fältet i fred. 
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Ingen årstid, den kalla naturligtvis undantagen, ej heller 

någon viss jordmån lägger hinder i vägen för dessa skadedjurs 

angrepp, och härjningen är lika litet begränsad till någon viss 

tid. Då ett enda par kan ge upphof till flera generationer under 

sommarens lopp, sker ingen minskning i individantalet, utan 

hellre tvärt om; men sedan näringsplantorna hunnit till en större 

utveckling blifva angreppen mindre påfallande. Så anser man i 

allmänhet förhållandet vara, men hur det är i verkligheten, torde 

dock ej för närvarande med säkerhet kunna afgöras. Att jord- 

lopporna hafva 5—6 generationer under en sommar, som CURTIS 

förmenar, förefaller mig föga sannolikt, och att afgöra detta ute 

på fältet synes snart sagdt ogörligt, förnämligast af det skäl, 

att det knappast torde kunna ga för sig, att där följa en enda 

generation under loppet af dess olika förvandlingsstadier, än 

mindre att hålla reda på den ena generationen efter den andra. 

Enda sättet att vinna klarhet härutinnan, vore antagligen att 

göra observationer på instängda individer, hvilka man kan hafva 

ständigt under ögonen. Utan en sådan undersökning på nära 

håll, blifva de flesta uppgifter om så och så många generationer 

och därpå grundade beräkningar af individernas ökning i antal 

nära nog ett nonsens. Om en utvecklingsperiod, d. v. s. från 

ägget till utbildad insekt, vårtiden räcker t. ex. blott en månad, 

så är det därför ej sagdt, att lika många generationer skola 

komma till stånd, som sommaren har månader. i 

Det är sannolikt flera faktorer, som inverka pa en insekts 

att kunna utforska dem, blir kanske ett af den praktiska entomolo- 

giens förnämsta, men svåraste åligganden. Hos oss är det ju ganska 

vanligt, att första roffrésadden totalt misslyckas i följd af jordlop- 

pornas talrikhet och matlust, men att en andra sådd, som sker 

kanske omkring en 14 dagar senare, lyckas förträffligt. Hur vill 

man förklara detta? En af orsakerna härtill kunde möjligen 

vara den, att skadedjuren öfvergifva ett kalätet fält i brist på 

föda, samt flytta till närmaste plats, där sådan är att tillgå, och 

sedan återkomma blott så småningom, då det sist sådda fröet 

kommit upp. Att jordlopporna finnas kvar är utom allt tvifvel, 

ty de dö ej så snart, men de äro då mer spridda och möjligen 

sysselsatta med sin äggläggning på annat håll. 

or 
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De förluster jordlopporna kunna åsamka jordbrukaren och 

trädgårdsodlaren kunna ibland blifva ganska betydliga. Det 

torde väl knappast vara någon landtman, som odlat rofvor m. 

fl. rotfrukter, eller trädgårdsmästare, som uppdragit plantor, hvilka 

ej fått göra en sorglig bekantskap med dessa små djur. Det 

värsta exempel härpå, jag hört, är så gammalt som af år 

1786. Engelsmannen Young beräknar nämligen, att dessa ska- 

deinsekter nämnda år endast i grefskapet Devonshire förstörde 

grödor till 100,000 pund sterlings värde. 

Hvad skydds- och utrotningsmedlen beträffar, torde dessa 

vara ungefär desamma för alla här nedan omnämnda jordloppor, 

hvarför de hittills kända af dem komma att anföras under beskrif- 

ningen af randiga jordloppan. 

De nedan anförda jordlopporna fördelas på två släkten, 

nämligen Haltica GEoFFR. och Phyllotreta CHEVR. 

Släktet Phyllotreta CHEVR. 

Mycket små arter, längden sällan öfver tre mm. Färgen 

svart, vanligen metallglänsande, längs hvardera skalvingen ett 

gult streck af något olika form hos skilda arter; ryggskölden 

saknar tvärintryckning vid bakre kanten; bakfötternas (tarsernas) 

1:a led nästan lika lång som de tre följande tillhopa. Larverna 

äro oftast bladminerare, d. v. s. de göra slingrande gångar inuti 

bladen, där de vistas. Förpuppningen äger rum under jordytan. 

Randiga jordloppans (Ph. Nemorum Lin.). T. 1, f. 1 —4. 

Störst bland de har upptagna arterna, nämligen af 3---3,5 mm:s 

längd. Glänsande svart, ryggskölden metallfärgad och punkterad; 

sprötens bas, skenben och fötter lergula; de i utkanten föga 

insvängda, gula strecken (långdragna fläckarna) på skalvingarna 

äro i inkanterna räta, hvarigenom det svarta rummet mellan båda 

blir jämnbredt ända fram till ryggskölden. 

Utveckling. Den som först bekantgjorde denna skade- 

insekts lefnadsförhällanden var förut omnämnde Mr LE Keux 

och jag anför hans rön här efter CURTIS. 

Parningen försiggår från april till september, och äggen läg- 

gas på den ojämna undersidan af kål- eller rofblad. Honan 

lägger i fångenskapen ett ägg dagligen under en tid af omkring 
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43 dagar. Äggen äro mycket små, ovala och släta samt af 

bladets färg. De kläckas efter tio dagar, och de späda larverna 

äta sig snart in under bladhuden och bilda krokiga gångar, 

genom att framför sig bortäta bladköttet. Medan en sådan gång 

är färsk är den svår att upptäcka, men sedermera antager han 

en smutsbrun eller grå färg och blir lätt synlig. 

Larven (fig. 2) är blekgul till guldgul, köttig och cylindrisk; 

hufvudet mörkt och försedt med käkar och två stora(:) ögon; 

första och sista kroppsringen hafva större mörka fläckar. Mr 

KEUX omnämner ej de talrika i tvärrader ställda svarta punk- 

terna, som den har på kroppen. Han är fullvuxen efter 6(?) 

dagar, lämnar då bladet och går ned till två tums djup i jor- 

den, helt nära roten på plantan, där han är mest skyddad mot 

väta. Här öfvergår han till en orörlig(?) puppa, som sannolikt 

är färdig att förvandlas till fullt utbildad insekt efter 14 dagar. 

Dessa rön äro sannolikt gjorda å blott en enda individ, 

och tyckas visa stor iakttagelseförmåga samt ovanligt tålamod 

hos observatorn; men att de äro fullkomligt exakta förefaller 

mig något tvifvelaktigt, oaktadt Curtis och efter honom Miss 

ÖRMEROD anfört dem utan reservation i sina arbeten. 

I juli 1894 voro bladen a de pa trädan vid Skäggs pa 

Gotland växande senapsplantorna (se fig. 4) ganska starkt mine- 

rade af larver, och jag inlade ett sådant blad i en ask för att 

observera de däri befintliga larvernas blifvande f6rvandlingar. 

Den 16 juli lämnade en af dem bladet och fick krypa ned 1 

jord. Tiden för öfvergängen till puppa känner jag ej, emedan 

jag ej ville störa honom under förvandlingen, men den 3 augusti, 

alltså efter 18 dagar, framkom en skalbagge, dock ännu ej fullt 

färdig, ty färgen var blek. Den rätta fargen fick den ej förr 

än den 8, hvadan tiden fran larvens försvinnande i jorden tills 

skalbaggen var fullt utbildad utgjorde 23 dagar. Denna tid af 

förvandlingen uppgifver LE Keux till blott 14 dagar. HoLm- 

GRENS uppgift i > Akerns vanligaste skadeinsekter» att tiden från 

ägg till fullbildad insekt är 6 veckor, torde vara den, som står 

närmast rätta förhållandet. 

Puppan (fig. 3) låg fri i jorden och var gul till färgen. På ena 

sprötet hos den utkläckta skalbaggen, som var en Ph. Nemorum 
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Lin., hade en del af puppskinnet fastnat och detta aflägsnade han 

själf med tillhjälp af munnen och framfötterna. 

Utrotningsmedel. Förnämst af alla sådana torde i all- 

mänhet vara en tillräcklig gödsling, hvarigenom plantorna få en 

snabb och kraftig växt; ty faran är störst, då de utveckla sig 

langsamt, säsom t. ex. på magrare jord och vid torka; Göd- 

slingsmedlets beskaffenhet kan däremot knappast öfva något in- 

flytande på själfva insekten, då äggen läggas på plantorna, lar- 

verna lefva inuti bladen, och puppan bildas i jorden tämligen 

långt efter det gödslingen ägt rum. 

Larver finnas ofta i stort antal på de 1 trädan växande 

åkerkål- och vildsenapsplantorna, och man bör därför förstöra 

dessa, hälst genom djup plöjning, innan larverna äro färdiga att 

gå ned i jorden — således före midsommar — samt sedan hålla 

åkern fri från ogräs till saningstiden. Det fält, som skall an- 

vändas till rotfrukter, måste ju bearbetas väl, icke allenast på 

våren, utan äfven hösten förut, hvarigenom ogräs där ej kan 

hinna frodas, och är därför ingen fara, att några larver skola 

utvecklas på sådan jord. Flera andra korsblommiga växter, så- 

som Raphanus, Barbarea, Erysimum wm. fl, som växa 1 eller 

nära åkern, böra sa långt ske kan utrotas eller afslas, emedan 

de om våren utgöra en tillhållsort för jordlopporna. 

Tjock sådd anses fördelaktig, då det möjligen kan hända, 

att jordlopporna ej hinna med att förtära alla plantorna, utan 

att så pass många blifva kvar, som behöfvas. Nytt frö, som 

hastigare gror, bör helst begagnas och förut under 24 timmar 

stöpas i vatten. 

Att vid fuktig väderlek eller medan daggen sitter på plan- 

torna beströ dem med salpetersyradt kali, blandadt med aska, 

kalk eller sot ser man stundom förordadt, och torde det sist- 

nämnda medlet kanske vara det verksammaste. 

Vattning i torrväder är fördelaktigt såsom påskyndande 

växtligheten. Ofverstrilning med en tunn lut af aska, skorsten- 

sot och vatten har visat mycket god verkan. Så torde kanske 

äfven fallet vara med gödselvatten, eller utspädd urin från urin- 

brunnen, ty dels verka dessa ämnen direkt gödande, dels är 

ammoniaklukten mindre behaglig för skadedjuren. 

Hackrensning och vältning i kyligt eller fuktigt väder, då 
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djuren sitta stilla, bidrager i någon mån till minskandet af deras 

antal, då många blifva klämda och dödade under arbetet. 

Att mellan drillarna utså frö af hvita rofvor, som gror fort, 

så att jordlopporna däraf få föda, medan de andra plantorna 

uppkomma och tillväxa, är ett medel, som torde vara förtjänt af 

att försökas. 

Att på fältet utså sand, sågspån eller kanske ännu hellre 

torfmull, blandade med fotogen, karbolsyra, karbolkalk etc. strax 

efter sådden, påstår mången vara ett ofelbart skyddsmedel. 

Den starka lukten afhåller jordlopporna från fältet, dels emedan 

de hafva svårt att fördra densamma och dels emedan den döljer 

lukten af själfva plantorna, så att denna ej förnimmes på af- 

stånd. En dylik verkan påstås att röken från brinnande torf, 

stenkol, tjära, asfalt etc. skall medföra. Currıs håller före, att 

sädesärlorna uppäta en myckenhet jordloppor. 

Man har äfven försökt att infånga jordlopporna och därvid 

användt två olika redskap, nämligen det ena bestående af ett 

bräde, det andra af en rörlig vals, hvilka före användandet be- 

strykas med tjära och ställas på hjul. Då ett sådant redskap 

skjutes öfver plantorna under solsken, och djuren skrämda hoppa 

uppåt, så fastna de i tjäran och äro fångade. 

Att alla här uppräknade medel ej kunna användas å större 

fält, då några af dem äro tillämpliga endast å mindre jordstycken 

och i trädgården, torde en hvar inse. 

Vägrandiga jordloppan (Ph. Undulata Kurscu.). Fig. 5. 

Mindre än föregående art, blott 2—2,s mm, lang. Glänsande 

svart, ryggskölden metallfärgad, sprötens och skenbenens bas 

mörkt lerfärgad; de gula strecken pa skalvingarna i utkanterna 

något inbuktade, inkanterna räta, men fram- och baktill något 

inåt böjda, hvarigenom det svarta mellanrummet blir smalare i 

båda ändar. Allmän. 

Krokrandiga jordloppan (Ph. Sinuata Rept.) Fig. 6. 

Svart, glänsande, ryggskölden svagt metallfärgad; sprötens bas 

och knäna mörkt lerfärgade; skalvingarnas gula streck i ändarna 

böjda mot hvarandra, i utkanten djupt inbuktade. Längd 2— 

2,5 mm. 

Enligt KIRCHNER skall denna art kunna vistas på tobak, men 

den lefver äfven af kålarter. 
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Kornjordloppan (Ph. Vittula Rent.) Fig. 7. Glänsande 

svart, af något smalare kroppsform. Ryggskölden bronsfärgad ; 

sprötens och skenbenens bas mörkt lerfärgad; skalvingarnas gula 

streck smalare, räta och framtill vid skuldrorna urnupna. Längd 

1,8—2,3 mm. 

Denna jordloppa skiljer sig fran de öfriga äfven därigenom 

att hon lefver pa sädesbrodden och kan om våren göra ganska 

stor skada pa kornet. Se fig. 8. Enligt en uppgift, som jag 

nyligen sett, utan att nu kunna angifva källan, skola larverna 

lefva i rötterna af korn och kanske flera sträsädesslag. 

Släktet Haltica GEOFFR. 

Skiljer sig fran föregående förnämligast genom något större 

och mer bläglänsande kropp; ryggskölden har nära bakre kanten 

en tvärintryckning eller fåra, som sträcker sig nästan till sido- 

kanterna. Häraf hafva vi i Sverige tre arter, men blott en af 

dem är allmän och af någon betydenhet som skadedjur. Lar- 

verna äro ej bladminerare. 

Vanliga eller blå jordloppan (17. Oleracea Lın.). Fig. 10. 

Svart, bläglänsande eller stötande 1 grönt. Längd 3,5—4,2 mm. 

Larven dr fullvuxen 6 mm. Jang, yngre svart, äldre mer brun- 

aktig, beklädd med korta borsthär. KALTENBACHS och CORNE- 

LIUS” beskrifningar pa honom öfverensstämma ej riktigt, och hvad 

lefnadssättet angår, säger den förre, att larven i juli fran under- 

sidan angriper de späda bladen af Epilobium Pubescens, Hir- 

sutum, Oenothera Biennis, Circaea Lutetiana, Polygonum Mite 

och Persicaria. CORNELIUS påstår däremot, att han anträffade 

larverna på bladens öfversida, hvilken de helt och hållet för- 

störde. Nya undersökningar måste alltså göras, om man skall 

få visshet härutinnan. k | 

De skador denna insekt hos oss åstadkommer torde i all- 

mänhet vara obetydliga i jämförelse med dem, som åtminstone 

ett par arter af de randiga jordlopporna förorsaka. Den lefver 

på flera slag af växter och enligt hvad man påstår, träffas den 

äfven på lägre träd och buskar. 

Entomol. Tidskr. Årg. 17. H. 1 (1896). 4 



30 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1896. 

Senapsbaggen (Phaedon Cochleari@ FAB.). Fig. 11. 

Hör äfven till de växtätande skalbaggarna och skiljes från 

jordlopporna väsentligen genom den mer rundade kroppsformen 

samt de annorlunda och normalt bildade baklåren, hvarigenom 

den saknar förmågan att hoppa. För öfrigt torde den ringa 

storleken samt figuren vara tillräckliga för dess igenkännande 

och göra en vidlyftigare beskrifning har öfverflödig. Längd 

3—4,8 mm. 

Dennas skuldregister är visserligen ej så långt som många 

andra insekters, men uppträdandet under ett par af de senare 

åren göra farhågorna för densamma berättigade. Den visade sig 

i oerhörda massor första gången, så vidt man vet, vid Mörby i 

Örebro län 1891 och förstörde rofplantorna totalt å en areal af 

8 tunnland. Året därpå uppträdde den åter och på enahanda 

sätt vid Margaretelund, en half mil från Mörby. Sedan dess 

har den lyckligtvis ej låtit höra af sig. I England betraktas 

den som ett svårt skadedjur på senap samt har visat sig som 

sådant under femtio års tid, och det värsta är, att den skall 

hafva allt mer och mer tilltagit i antal. 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen. Enligt nå- 

digt bref af den 29 november 1895 har Kongl. Maj:t i nåder 

funnit godt bevilja Föreningen ett anslag äfven för 1896 af ett 

tusen kronor för utgifvandet af en särskild afdelning af tidskriften, 

innehållande uppsatser om Sveriges skadeinsekter och under ena- 

handa villkor för öfrigt, som föregående år. 

Landtbruksentomolog för 1896. Sedan Kongl. Maj:t 

genom nådigt bref af den 4 oktober 1895 för år 1896 anvisat 

ett belopp af 2,000 kronor, att af Kongl. Landtbruksstyrelsen 

användas för anställande af sakkunnig person för meddelande af 

upplysningar om de för landtbruket skadliga insekter etc. har 

Styrelsen funnit godt antaga entomologen SVEN LAMPA till instruk- 

tör i ämnet med rättighet att uppbära nämnda anslag, samt skyl- 

dighet att ställa sig till efterrättelse den för befattningen utfär- 

dade instruktionen. 

Sven Lampa. 



OM SKYDDSMEDEL MOT FROSTFJÄRILAR. 

UR ETT FÖREDRAG, HÅLLET I ENTOM. FÖRENINGEN D. 14 

DECEMBER 1895. 

AF 

JOHN PEYRON. 

Först och främst ber jag att få uttala, att, då det gäller 

skydd mot frostfjärilar, jag anser den metod, som går ut på 

att hindra honorna att uppstiga i träden, vara den enda, som läm- 

nar fullgoda resultat. En annan metod har föreslagits, och jag 

har mig bekant att den äfven pröfvats, ehuru jag ej kunnat er- 

hålla kännedom om några säkra resultat af de anställda försö- 

ken; jag syftar på metoden, att förmedelst kejsargrönt eller na- 

got liknande gift befria träden från larverna. Denna metod an- 

ser jag emellertid endast kunna försvara sin plats såsom nöd- 

fallsåtgärd, och i alla händelser en mycket osäkert verkande så- 

dan. — Frånsedt den relativt stora apparat, som fordras för att 

åt giftet gifva den spridning, som är nödvändig för att dess ver- 

kan skall kunna komma till stånd, och frånsedt den fara för för- 

giftning, som utan fråga kan komma att föreligga, då man, utan 

att egentligen veta hvart det tager vägen, i stora kvantiteter 

utsprider ett gift af så kraftig verkan, som det ifrågavarande, å 

platser där människor och husdjur hafva sin vistelseort, anser 

jag, att medlet genom själfva sin natur ej är ägnadt att vara 

pålitligt. Jag “kan nämligen ej inse, att ett pulverformigt ämne, 

uppslammadt i vatten och därmed utsprutadt i trädens kro- 

nor, medan dessa ännu äro bara, kan ha mycken förutsättning 
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för, att 1 dem kvarhällas någon längre tid, i synnerhet om vä- 

derleken skulle vara regnig, ett förhållande, som ju måste tagas 

med i betraktande. När man nu känner, att tiden för frostfjäril- 

äggens kläckning pa våren kan variera inom en sa betydlig rymd 

som i det närmaste en månad (slutet af april—medio af maj), 

torde man ha ganska svårt att träffa rätta tidpunkten för använ- 

dandet af detta skyddsmedel. Ty skall man ej tillgripa den åt- 

gärden att oupphörligt bespruta sina träd, eller åtminstone efter 

hvarje starkare regnskur, något, som emellertid i en trädgård af 

något så när betydligt omfång skulle, isynnerhet under en reg- 

nig period förorsaka allt för mycket arbete, hvartill kommer, att 

faran för förgiftning komme att ökas med hvarje förnyad be- 

sprutning — skall man i de flesta fall löpa fara att komma an- 

tingen för tidigt eller för sent. ; 

Tänkom oss t. ex., att vi bespruta träden i april. Detta 

kan möjligen fOr en och annan synas val tidigt, men erfarenhe- 

ten ger vid handen, att det under vissa förhållanden redan da 

kan vara nödvändigt att vidtaga skyddsåtgärder: redan den 20 

april har jag i häggknoppar funnit nyutkläckta drumatalarver. 

Alltså, vi bespruta en var träden i april; detta ar klackas emel- 

lertid frostfjäriläggen af en eller annan anledning ej förr än 

framemot midten af maj. Jag tror ej, att vi da kunna påräkna 

några synnerligen lysande resultat af vårt försök. Å andra si- 

dan: bespruta vi träden, sedan äggen redan kläckts och larverna 

hunnit äta sig in i knopparna, ha vi säkerligen vunnit lika litet. 

Larverna vistas nu i knopparnas inre, och skyddade af dessas 

ytterdelar, komma de aldrig i beröring med giftet. — Det fin- 

nes ännu ett par möjligheter att taga i betraktande. Antin- 

gen att vi bespruta träden samtidigt med äggens kläckning, något 

som emellertid väl skulle vara allt för stor lyckträff, för att 

kunna tagas med i beräkningen, då det gäller att bedöma med- 

lets säkra verkan, eller ock att vi bespruta träden sedan knop- 

parna slagit ut, och larverna redan blifvit något så när försig- 

komna. Detta skulle nog visserligen vara en radikalkur, och sä- 

kerligen skulle vi på detta sätt kunna göra oss af med larverna, 

men redan vid denna tidpunkt kan under ett större härjningsår 

förödelsen på såväl blom- som bladknoppar ha nått den grad, 

att medlet äfven i detta fall skulle visa sig tämligen värdelöst, 
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eller åtminstone att dess verkan ej skulle komma att visa sig 

förrän pafoljande år. — — — — — — — — — 

Med hvad jag nu anfört, vill jag naturligtvis under inga 

förhållanden bestrida detta medels användbarhet, till och med 

förträfflighet, då det gäller att vidtaga skyddsåtgärder mot en 

del andra skadeinsekter. Talrika försök ha ju tvärtom visat, att 

det är särdeles verksamt och lämpligt, i synnerhet i de fall, då 

man åt detsamma kan gifva en mera lokal användning, såsom 

t. ex. da det är fråga om att utrota »krusbärsmask» o. dyl. — 

Jag har endast velat framhålla, det jag anser medlet i fråga 

olämpligt och osäkert såsom vapen mot frostfjärilarna. 

Gå vi däremot öfver till den andra metoden: att hindra 

honorna att uppstiga i träden, ha vi numera för vinnande af 

detta ändamål preparat, som erbjuda full trygghet, på samma 

gång som de ofvannämnda olägenheterna helt och hållet bort- 

falla. Det fanns en tid, då man beströk träden med tjära, i 

ändamål att därigenom befria dem från frostfjärilar, och denna 

tid är egendomligt nog ej ännu helt och hållet förbi. Icke så 

sällan ser man alltjämt trädgårdsodlare använda detta medel, 

emedan de »ha hört, att det skall vara bra mot mask», och 

ofta nog anse de sig ha uppfyllt allan rättfärdighet, då de så- 

lunda en enda gång bestrukit sina träd. Tjäran såsom skydds- 

medel i detta fall Zax väl ha sitt berättigande, men endast un- 

der ett enda villkor, och detta af den beskaffenhet, att det i de 

flesta fall svårligen torde kunna uppfyllas. För att ej torka och 

därigenom bli för ändamålet fullkomligt värdelös, måste den 

nämligen snart sagdt dagligen förnyas. Och jag förmodar, att 

ej mången skulle stå ut med att dagligen under en tid af unge- 

fär åtta veckor tjära, låt oss säga blott 50 å 60 träd för att ej 

taga till alltför mycket. Från tjäran såsom skyddsmedel mot 

frostfjärilar kunna vi numera saklöst bortse. Men vi ha emel- 

lertid, såsom jag nämnde, andra medel, hvilkas verkan är så 

mycket tillförlitligare, nämligen de s. k. frostfjärillimmen af ett 

eller annat slag, och af dessa vill jag för närvarande obetingadt sätta 

främst det Raupenletim af tysk fabrikation, som finnes att tillgå i SVEN- 

sons fröhandel'i Stockholm! och möjligen i andra liknande affärer. 

* Till ett pris af kr. 1,10 pr kg, (= något mer än en liter). 
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Detta lim, med hvilket jag experimenterat och vunnit myc- 

ket goda resultat, synes mig äga flera afsevärda fördelar. Först 

och främst är det synnerligen lätt att anbringa, då det utan 

uppvärmning eller annan föregående behandling låter utstryka sig 

i hur tjocka eller tunna lager man Önskar. Det är nämligen 

till konsistensen närmast att likna vid en halffast salva, och be- 

nämningen »Raupen/ezm» är väl på det hela taget något oegent- 

lig, då medlet i fråga ej verkar genom någon högre grad af 

klibbighet, utan genom sin stora fetthalt, som åstadkommer, att 

fjärilhonorna, så snart de beträda den bestrukna ringen, förlora 

fotfästet, falla på sidan och vid sina försök att frigöra sig inom 

kort bli helt och hållet inoljade, hvarefter naturligtvis döden 

snart följer. En annan fördel är den stora hållbarheten. Efter 

förloppet af så lång tid som åtta veckor har limmet, om det 

blifvit omsorgsfullt anbragt, ännu visat sig till sina verkningar 

fullt tillförlitligt och torde sålunda ej behöfva förnyas under 

höstens lopp, åtminstone ej på långt när i sin helhet, utan en- 

dast på de ställen, där antingen genom för tunn utstrykning från 

början eller genom allt för stor mångfald af fastnade och bort- 

skaffade hanar detsamma blifvit aflägsnadt eller mindre verksamt. 

Äfven mot vatten har det visat sig äga stor motståndskraft, och 

regnet afrinner omedelbart, utan att kunna kvarhållas af det feta 

ämnet. Det vatten, som bildas af starkare dimmor samt genom 

smältning af rimfrost, kvarhålles visserligen, men i så tunnt 

lager, att det ej synes behöfva tagas med i betraktande. 

Vid anbringandet af limmet å de hotade träden har jag 

användt följande förfaringssätt, som för öfrigt endast i vissa 

detaljer skiljer sig från förut föreslagna. En cirka 10 cm. bred 

remsa af vanligt karduspapper fästes med bindgarn rundt om 

stammen. Därefter utbredes med en flat trästicka i öfverkanten 

af pappersringen och rundt om dess midt en tjock, oafbruten 

ring af limmet, hvilket därefter på de öfriga delarna af papperet 

utbredes tunnare, dock så rikligt, att hela ytan täckes. Kring 

underkanten af pappersremsan fastbinder man därefter en ring 

af vadd, hvilken har till ändamål dels att tillstoppa alla genom 

ojämnheter på stammen uppkomna kryphål, dels att upptaga det 

lim, som under vissa omständigheter kan nedflyta från ringarna. 

Inträffa mycket solvarma dagar, kan det nämligen hända, att 
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någon del af limmet åt solsidan börjar öfvergå i flytande form 

och skulle möjligen genom att nedrinna på stammarna kunna 

skada träden, ehuru jag hittills ej funnit så vara förhållandet. 

Denna limmets benägenhet att delvis lösas synes emellertid 

ingalunda ofördelaktigt inverka på dess godhet, snarare tvärtom, 

såsom ju ock, af hvad jag om dess konsistens nämnde, är lätt 

att inse. 

Har man omsorgsfullt iakttagit nu nämnda förfaringssätt, 

har man endast att, som vanligt, då och da öfverse ringarna 

för att aflägsna de nedfallna löf och de fjärilhanar, som fastnat 

på dem. Härvidlag visar det tyska limmet ett afgjordt före- 

träde framför andra sorter af segare konsistens. Frostfjärilha- 

narna, som vanligen fastna på ringarna med platt utbredda vin- 

gar, äro nämligen af den bräckliga beskaffenhet, att, om man 

med en pincett eller dylikt verktyg söker aflägsna dem från en 

ring, bestruken med en mera klibbig limsort, de gärna sönder- 

slitas, hvarvid större eller mindre delar af vingarna komma att 

kvarstanna på ringen. Det tyska limmet kvarhåller däremot, pa 

grund af sin fetthalt, ej hanarna så onödigt säkert, utan dessa 

kunna med lätthet aflägsnas hela, hvilket bidrager till, att rin- 

garna utan svårighet kunna hållas fullständigt rena, en sak, som 

ju är af särdeles stor betydelse, för att de skola kunna åstadkomma 

ett tillförlitligt resultat. 

Af vikt synes vara, att antingen på våren eller ock redan 

i december, sedan honornas uppvandring i träden slutat, borttaga 

ringarna från träden. Det vatten, som vid regn nedrinner utåt 

stammarna, har nämligen benägenhet att samla sig bakom ringarna 

och kan genom svårigheten att afdunsta, då dessa genom be- . 

Strykning med fettämnet gjorts vattentäta, förorsaka mögel, hvar- 

på jag sett exempel. Äfven en annan sak torde behöfva påpe- 

kas, nämligen lämpligheten af att anbringa ringarna så nära 

marken som möjligt. Detta gör visserligen deras skötsel något 

obekväm, men vid närmare undersökning af sådana stammar, 

som af en eller annan anledning måst få sina ringar högre upp 

placerade, har jag funnit ägg afsatta dels i sprickor på stam- 

marna, dels 4 på dem växande lafvar — äfvensom ofta och i 

stora kvantiteter i vaddringarna, hvilket utgör ett ytterligare skäl 

för att i tid aflägsna dessa. Lämnar man åt honorna allt för 
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mycket tillfälle att afsätta sina ägg,innan de hinna upp till lim- 

ringarna, är det naturligt, att verkan af dessa kan i någon mån 

förringas. Försiktigt torde äfven vara att antingen genast efter 

ringarnas borttagande eller i alla händelser i tillräckligt god tid 

på våren grundligt borsta sådana stammar med en borste af det 

slag, som brukas för att från träden aflägsna mossa. Finnas 

ägg afsatta, så torde genom denna behandling åtminstone de 

flesta gå förlorade. 

Vid åtskilliga tillfällen har det spörsmål framkastats, huru- 

vida det ej skulle låta sig göra att till besparande af tid och 

arbete anbringa limmet direkt på stammarna, utan att först förse 

dessa med pappersringar. — I en trädgård af stora dimensioner, 

där skyddsmedlet måste anbringas på hundratals träd, kan det 

visserligen vara förenadt med stort besvär att förse dem alla 

med pappersband. För min del vill jag emellertid förorda vid- 

tagandet af denna åtgärd i de fall, då det utan allt för stor 

olägenhet låter sig göra. Och om man nu anser detta medföra 

för stor tidspillan och önskar placera limmet direkt på stammen, 

bör man åtminstone ej underlåta att förse denna med en vadd- 

ring under limmet. Det är nämligen, synes det mig, vid använ- 

dandet af detta lim af stor betydelse, att inskränka fältet för 

dess verkan till ett begränsadt område, där det genom att i 

något så när riklig mängd appliceras, kan behållas under de för- 

utsättningar, som fordras, för att det skall under så lång tid, 

som behöfligt är, kunna bibehålla sina goda egenskaper. Som 

jag nämnt, har limmet en viss benägenhet att lösas af värme. 

Om det därvid nedrinner utefter stammen, utan att på något sätt 

hindras, blir det naturligtvis härigenom utbredt öfver en stor yta, 

men i mycket tunnare fördelning än förut. Det kan visserligen 

på detta sätt ännu under den första tiden visa sig verksamt, 

men så småningom torkar det ofelbart i så tunn utbredning, och 

dessutom går, om limmet är anbragt nära marken, en del af 

detsamma förlorad genom att uppsugas af jorden. Jag har emel- 

lertid aldrig kunnat finna, att limringen i sin helhet nedsmälts, 

icke ens på den åt solen vända sidan, hvarför faran för dess 

fullständiga torkande väl i alla händelser ej är stor. Som emel- 

lertid en del af densamma på nyssnämnda sätt skulle kunna gå 

förlorad, anser jag för min del försiktigheten bjuda, att åtmin- 
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stone anbringa en vaddring, som uppsuger och kvarhalier äfven 

det smälta limmet och därigenom tjänar såsom en reservoir för 

tear er ee ee een el Sr 

Komma vi så till tiden för anbringandet af skyddsmedlet i 

fråga, så har det uppgifvits, att frostfjärilarna i mellersta Sverige 

skola kunna uppträda redan i medio af september. Under de 

ätta sista ären har jag noggrannt iakttagit deras förekomst, och 

därvid aldrig funnit någon frostfjäril före 25 september och så 

tidigt endast i ett enda fall. Under första dagarna af oktober 

ha i allmänhet de första enstaka individerna börjat att visa sig, 

och sedan börjar — de år då sådan förekommer — i första 

tredjedelen af oktober den stora massvandringen, når sin höjd- 

punkt i senare hälften af samma månad för att så småningom 

aftaga intill medio eller slutet af november. Det är naturligtvis 

af ganska stor vikt, att vid användandet af ett preparat, som, 

ehuru motståndskraftigt, dock gifvetvis i någon mån är under- 

kastadt försämring genom inverkan af tid och ogynnsam väder- 

lek, ej bortslösa för mycket af dess kraft genom att allt för 

tidigt och till ingen nytta låta det utsättas för inverkan af det- 

samma 'försvagande faktorer. Åtminstone i Stockholmstrakten 

och söder därom torde ringarna ej behöfva eller ens döra an- 

bringas kring träden förrän szs/a dagarna af september. 

Under höstarna 1894—1895 har jag på ofvan antydda sätt 

behandlat en mängd så väl frukt- som smärre parkträd. Frost- 

fjärilarna angripa nämligen, som bekant, ej endast de förra, utan 

äfven med stor begärlighet de senare, synnerligast lind, lönn och 

alm. Det synes för öfrigt vara högst få buskar eller löfträd, 

som helt och hållet undgå deras glupskhet. På ett tjugutal 

yngre fruktträd insamlade jag hösten 1894 något öfver 1,000 

honor och kanske dubbelt så många hanar, en kvantitet, som 

visserligen ej i jämförelse med den, som sistförflutna höst in- 

bringat, var af någon större betydelse. Men verkan af förfa- 

ringssättet blef i alla händelser särdeles i ögonen fallande, då 

under påföljande sommar samtliga de behandlade träden stodo 

under full grönska, under det att i andra kvarter, som med af- 

sikt för jämförelses skull lämnats utan skydd, på många träd 

knappast ett blad stod att upptäcka. Sistlidne höst har jag fort- 

satt insamlingen, hvarvid jag på lika sätt behandlat hela träd- 
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gården; och blef, såsom jag hoppats och väntat, skörden af ho- 

nor på de under föregående år skyddade träden mycket obetyd- 

lig, knappast nämnvärd, och flera af dem hade icke att uppvisa 

en enda. Detta synes mig lämna ett godt stöd för den, såsom 

jag tror för öfrigt ganska allmänt uttalade åsikten, att hvarken 

honorna eller larverna af arten i fråga företaga några längre 

vandringar, såvida nämligen medel till de senares uppehälle fin- 

nas att tillgå på nära håll. I motsatt fall torde åtminstone ho- 

norna kunna företaga vandringar, ett förhållande, hvarpå jag strax 

tror mig kunna lämna ett exempel. — På de ofvannämnda, förut 

oskyddade träden infångade jag däremot alldeles oerhörda kvan- 

titeter, på ett enda päronträd af ungefär 20 cm. i genomskär- 

ning nära roten icke mindre än omkr. 800 st. Utgående från 

den måttliga beräkning, att af hvarje hona ett femtiotal larver 

skulle komma att nå full utveckling — honornas äggstockar inne- 

hålla 230 a 260 ägg — skulle således detta träd ha kunnat fa 

lämna näring åt icke mindre än omkr. 40,000 larver. Hvad re- 

sultatet däraf blifvit, är ej svårt att tänka sig. Skälet, hvarför detta 

träd särskildt blef föremål för ett så betydande angrepp, tror jag 

mig finna i den omständigheten, att i början af september flera 

äldre träd i dess närmaste grannskap blifvit nedhuggna för att 

lämna plats åt yngre. Som dessa träd under sommaren hade varit 

betydligt angripna, och pupporna vid deras aflägsnande lågo kvar i 

jorden, hafva säkerligen honorna efter utkläckningen vandrat till när- 

mast till hands varande träd för att i detta afsätta sina ägg. I fall, 

liknande det här anförda, torde det sålunda vara af särskild vikt att 

vid befarad frostfjärilhärjning ägna sin uppmärksamhet åt skyddan- 

det af de träd, som kvarstå i trakten af platsen för, af en eller 

annan orsak aflägsnade sådana. 

Det har hittills visat sig, att knappast en enda af de infångade 

honorna lyckats öfverskrida midten af ringarna. En stor del har be- 

funnits fastsittande i deras nedre hälft, och största delen har legat ned- 

halkad på vaddringarna, stundom i så stora hopar, att dessa nästan 

helt och hållet varit täckta. Jag tror mig därför på grund af dessa 

iakttagelser och med stöd af hvad jag förut yttrat kunna med skäl 

framhålla, hurusom det skyddsmedel, hvilket jag här sökt skildra, 

med sin stora bekvämhet i användningen, rätt anbragt och noga 

omsedt, förenar största tänkbara säkerhet 1 sina verkningar. 
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EN ENTOMOLOGISK FÖRSÖKSSTATION I SVERIGE. 

Med anledning däraf, att frågan om en entomologisk försöks- 

station i Sverige vid instundande riksdag efter all sannolikhet 

kommer före, hafva vi här nedan velat i korthet framhålla de 

fordringar, som med fog kunna ställas på en dylik anstalt. 

Ofta får man höra denna fråga: Hvartill skall en dylik in- 

rättning egentligen tjäna och hur skall densamma kunna ersätta 

därpå nedlagda kostnader? Det är med anledning häraf, som 

undertecknade funnit sig manade att här nedan söka påpeka de 

fordringar, som man redan på förhand kan ställa på en sådan 

station. Att frågan om dess uppgift härmed dock icke är uttömd, 

torde inses af en hvar, som är närmare förtrogen med sakför 

hållandena; ty då stationen en gång trädt i verksamhet, skola 

helt säkert ännu flera, för tillfället ej förutsedda kraf på den- 

samma själfmant inställa sig. Man kan så mycket mer antaga 

detta, som det är fråga om en för vårt land alldeles ny insti- 

tution. 

En entomologisk försöksstation skulle i första rummet söka 

lösa följande uppgifter: 

1. Att genom uppfödande af skadeinsekter uti därtill in- 

rättade och naturenliga förvaringsrum söka iakttaga 

deras förvandlingar och lefnadssätt från äggstadiet 

till den fullt utbildade insekten; att utforska tiden för 

de olika utvecklingsstadiernas inträdande, antalet gene- 

rationer årligen etc. samt att söka utröna de orsaker, 

som utöfva inflytande på dessa insekters tillfälliga 

eller periodiska aftagande eller massvisa förökning 

I 
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Utan att.i grunden känna nyss anförda omständigheter ar 

det ej gärna tänkbart, att man skall kunna kraftigt motverka 

eller förebygga skadeinsekternas allt oftare återkommande härj-. 

ningar. Dylika undersökningar och iakttagelser måste, för att 

blifva fullt upplysande och tillförlitliga, utföras såväl under tak 

som ute i det fria samt uti enkom därtill inrättade och fullkom- 

ligt isolerade inhägnader eller burar. 

2. Profning af redan kända utrotningsmedel, såväl i smått 

som i större skala, samt af nya sådana, som vid sta- 

tionen uppfinnas eller af personer i in- eller utlandet 

förordas och utbjudas till salu. 

De flesta äldre uppgifter om fördrifningsmedel mot insekter 

äro vanligen af den beskaffenhet, att de ej åt allmänheten kunna 

rekommenderas, åtminstone icke förr, än de blifvit mångsidigt 

och under vetenskaplig kontroll pröfvade. Hvad erfarenheter 

från andra länder beträffar, kunna dessa mången gång äfven för 

oss vara till stor nytta, men äro oftare af föga värde, då de 

vunnits under helt andra kultur- och klimatförhållanden. 

3. Undersökning och bestämning af skadeinsekter, som 

för sådant ändamål af jordbrukare m. fl. till stationen 

insändas, samt besvarandet af remisserna åtföljande 

förfrågningar. 

Innan man känner insekten, kunna inga upplysningar lämnas 

rörande dess lefnadssätt eller utrotningsmedlen mot densamma. 

Landtmannens kunskap i entomologi kan naturligtvis ej vara 

synnerligen stor, och han står därför i de flesta fall alldeles råd- 

lös, då hans gröda hemsökes af sjukdomar, alldenstund dessa 

vanligast uppstå genom angrepp af insekter, Därför ingå redan nu 

årligen ett femtiotal eller flera sändningar och bref af ofvan nämnda 

slag till den af Landtbruksstyrelsen anställde entomologen, och 

detta antal kommer säkerligen att betydligt ökas, när allmänheten 

fått klart för sig, att en institution finnes, där sådana upplysnin- 

gar och råd kunna kostnadsfritt erhållas. Ännu för blott få år 

sedan kände man ingen bättre utväg för att få upplysningar och 

råd, då skadeinsekter uppträdde i så stort antal, att de obser- 

verades äfven af menige man, än att insända några exemplar 

däraf till närmaste tidningsredaktion, eller i bästa fall till någon 
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naturkunnig elementarlärare, hvilken naturligtvis i de flestas 

tanke äfven borde vara sakkunnig. Att under sådana för- 

hållanden upplysningarna vanligen blefvo föga tillförlitliga, och 

råden otillfredsställande eller inga, därom torde man numera 

vara tämligen ense, 

4. Att noga följa de i utlandet numera rätt talrika ento- 

mologiska försöksstationernas arbeten, på det att de- 

ras erfarenheter må kunna komma vårt land till godo, 

i den mån de äro tillämpliga på härvarande förhål- 

landen; samt att för samma ändamål tillägna sig den 

utländska litteraturen rörande nyttiga och skadliga 

insekter. 

5. Att årligen utföra planmässiga undersökningar a odlings- 

växter från olika landsdelar, för att utvidga känne- 

domen om skadeinsekternas utbredning, beloppet af 

den skada de förorsaka, deras periodiska eller tillfäl- 

liga förökning, tillvaron af parasiter, m. m., som kan 

vara af vikt för att kunna förutse härjningar och i 

tid vidtaga åtgärder till deras motverkande. 

Man har all anledning antaga, att en insekthärjning ej gärna 

kan uppstå innan en ovanligare ökning af skadedjurens antal 

under någon tid ägt rum — kanske under ett eller flera före- 

gående år — fastän en sådan ej blifvit observerad. Om därpå 

gynnsam väderlek inträffar, och parasiterna äro jämförelsevis få- 

taliga, komma efterföljande generationer att mångdubblas, och 

skadedjuren framkomma i millioner. Årliga undersökningar i 

ofvannämnda riktning skulle, som vi hoppas, lämna en god led- 

ning och kunna uträtta ganska mycket, åtminstone hvad angår be- 

kämpandet af vissa af våra skadeinsekter. 

6. Att göra iakttagelser vid inträffande insekthärjningar, 

dels på ort och ställe, dels i samband därmed vid 

försökstationen, där bättre hjälpmedel stå till buds i 

fråga om noggrannare och långvarigare undersöknin- 

gar än hvad som kan vara förhållandet vid en till- 

fällig vistelse under resor i landsorten. 

2 
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7. Att göra iakttagelser öfver väderleksförhållandena, syn- 

nerligast höst och vår, för att utröna sambandet mel- 

lan dessa och skadeinsekternas uppträdande. 

Ait ett sådant samband verkligen äger rum, betviflas tro- 

ligen ej af någon, då följderna däraf ibland förefalla påtagliga 

nog: men räffa sammanhanget torde dock svårligen kunna an- 

gifvas, om ej iakttagelser göras direkte för sådant ändamål. 

8. Att åstadkomma förbindelser med intresserade personer, 

hvilka hvar inom sin ort böra få till uppgift: a) att 

göra sig underrättade om vidden af den skada, insek- 

terna åstadkommit under året; b) att med vaket öga 

följa alla anmärkningsvärda företeelser inom insekt- 

världen och afgifva rapporter därom till stationen 

samt c) att förskaffa denna undersökningsmaterial. 

Att en dylik anordning måste blifva till stor nytta både 

för stationen och den ort, inom hvilken en sådan korrespondent 

bor, torde ej behöfva vidlyftigare framhållas. 

9. Att afgifva utlåtanden öfver frågor, som af Landtbruks- 

akademien, Landtbruksstyrelsen eller annan myndig: 

het, Hushållningssällskap, utländska beskickningar, 

vetenskapliga institutioner m. fl. framställas. 

Det hör numera ej till sällsyntheterna, att utländska insti- 

tutioner, vetenskapsidkare m. fl., antingen direkt eller genom 

sitt lands härvarande representanter, framställa spörjsmål till 

våra högre myndigheter rörande skadeinsekter samt hvad man 

härstädes åtgjort till deras bekämpande. Härigenom beredes äf- 

ven oss en viss rättighet att söka upplysningar i utlandet på 

enahanda sätt, för att få viktigare, hithörande frågor besvarade. 

10. Att utarbeta årsredogörelser för stationens verksam- 

het, i den form, att de kunna framläggas för allmän- 

heten, samt att offentliggöra populära tidningsuppsat- 

ser rörande skadeinsekter. 

En af sakkunnig person författad och vid lämplig tid, syn- 

nerligast i landsortstidningar synlig uppsats rörande de skade- 

4 



EN ENTOMOLOGISK FÖRSÖKSSTATION I SVERIGE. 63 

insekter, som vid tillfället uppträda härjande, samt anvisning af 

lämpliga utrotningsmedel, skall säkerligen blifva till större nytta, 

än hvad som sägs i böcker eller vid möten rörande samma sak. 

11. Att samla material till en kort och lättfattlig handbok 

uti den praktiska entomologien, upptagande känne- 

tecknen på de vanligast förekommande och skadli- 

gaste insekterna samt redogörelser för deras lefnads- 

sätt och sådana utrotningsmedel, som pröfvats an- 

vändbara och verksamma. 

Handböcker finnas visserligen redan, men dessa äro för- 

åldrade samt belastade med insektarter, hvilkas betydelse för vår 

ekonomi hittills visat sig högst ringa. 

12. Att föranstalta om utförandet af teckningar efter na- 

turen öfver våra skadeinsekter och deras förvand- 

lingsstadier, af dem angripna växtdelar m. m. 

13. Att upprätta en samling af för ekonomien nyttiga och 

skadliga insekter, hvilken bör hållas tillgänglig för en 

hvar, som önskar utvidga sitt vetande i den prak- 

tiska entomologien. 

En sådan samling, tillika innehållande preparater af lar- 

ver, puppor och skadade växtdelar, blir nödvändig äfven för statio- 

nens tjänstemän vid bestämning af insända föremål, synnerligast 

efter ombyte af personal. 

14. Att upprätta mindre samlingar, som endast innehålla 

de allmännaste och mest skadliga insekterna jämte de- 

ras förvandlingsstadier, för att tillhandahållas landt- 

bruksläroverk m. fi. 

Dylika samlingar äro rent af nödvändiga för landtbruks-, 

landtmanna- och folkhögskolor, och torde ej heller böra saknas inom 

folkskolan; ty först sedan det uppväxande släktet blifvit mer för- 

troget med de förnämsta skadeinsekterna, kan man hoppas att 

allmänheten skall till fullo inse deras vikt i hushållningen, samt 

att hvad man kan göra till deras motarbetande sker till allmänt 

gagn och bästa. 

in 
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15. Att anställa observationer öfver våra insektätande fåg- 

lar, så att med noggrannhet må kunna blifva utrönt hvar- 

af deras hufvudsakliga föda består, och hvilka de fågel- 

arter äro, som kunna anses vara verkligt nyttiga. 

Man får ofta erfara, såväl i tal som skrift, att den eller den 

fågeln lefver af insekter, och antager i följd däraf gärna, att den 

är nyttig och således bör åtnjuta skydd. Hvilka de insekter i 

själfva verket äro, som af en sådan fågel mestadels eller ute- 

slutande förtäras, därom vet i de flesta fall ingen riktigt besked. 

Man har sett en fågel i luften gripa insekter, som där flyga 

omkring, men svårligen kunnat öfvertyga sig om, hvilka de varit, 

om icke trollsländor, fjärilar eller andra större arter, som lättare 

kännas igen på långt håll. Genom undersökning af innehållet 

i fågelns magsäck kan visserligen ibland saken afgöras, dock 

icke alltid, åsminstone i fråga om små och mjuka insekter, hvilka 

lätt och fort upplösas eller vanställas i en fågels mage. Att be- 

stämma insekter efter lösryckta fragmenter blir både svårt och 

vanskligt, hvilket hvar och en, som försökt detsamma, torde med- 

gifva. Blott ett fåtal af de uppgifter, som läggas till grund för 

bedömandet af den ena eller andra fågelns skadlighet eller tvärtom 

(en del roffåglar undantagna), torde därför enligt vår tanke vara 

fullt tillförlitliga. Att noggranna och af en kunnig insektkännare 

verkställda undersökningar i ämnet vore af stort intresse och 

borde blifva af verklig praktisk nytta, torde således ej gärna 

kunna förnekas. : 

Sammanfatta vi allt hvad ofvan blifvit framhallet, framgår 

tydligt nog, att manga för vårt jordbruk, trädgärdsskötseln m. fl. 

viktiga uppgifter vänta sin lösning i och genom en entomologisk 

försöksstation. 

Stockholm i december 1895. 

Ä Entomologiska Föreningens vägnar: 

CHR. AURIVILLIUS. 
Professor, 

CLAES GRILL. .SvEN LAMPA, J. Meves. 
Kapten. Statsentomolog. Byrächef i K. Domänstyrelsen 

C. GG SHOEMERZ. FıLıp TRYBOM. AUG. LYTTKENS, 
Direktör för Förste Fiskeriassistent. Landtbruksinspektör i 

K. Skogsinstitutet. K. Landtbruksstyrelsen. 



ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 28 SEPTEMBER 1895. 

Ordföranden, professor CHR. AURIVILLIUS, hälsade de talrikt 

församlade medlemmarna välkomna samt omtalade för dem, som 

då ej haft tillfälle att däri deltaga, att Föreningen föregående 

lördag, den 21 september, företagit en angenäm höstutflykt till 

den s. k. Sickla Djurgård, rik på trefnad, men fattig på djur. 

Sedan föregående sammankomst hade till ständiga medlem- 

mar af Föreningen invalts monsieur Maurice NOUALHIER från 

Puymaud i Frankrike och kontorschefen FERDINAND LAMM i 

Stockholm; samt till årsledamöter länsträdgårdsmästaren A. SAND- 

GREN, Vestervik; källarmästaren F. W. RUNDQVIST, Sickla Djur- 

gård invid Stockholm; kandidat S. HAMMAR, Skara; järnvägs- 

kontrollör C. H. ÖSTRAND, Borås; kandidat O. Rosrrup, Kiöben- 

havn; konsulatssekreteraren P. Maass, Stockholm; bokhållaren 

E. WIDEGREN, Stockholm samt entreprenören B. J. LUNDBERGH, 

Stockholm. Dessutom hade följande årsledamöter ingått såsom 

ständiga, nämligen professor A. W. QVENNERSTEDT, Lund, direk- 

tor O, STJERNQUIST, Stockholm och fabriksverkmästaren I. Eric- 

son, Mölndal. 

Från de förenade rikenas minister i S:t Petersburg hade till 

sekreteraren ingått meddelande, att chefen för ryska åkerbruks- 

ministeriet, till hvilket Föreningen öfverlämnat en del af sina 

publikationer, gifvit befallning att från nämnda ministerium skulle 

till Föreningen allt framgent öfversändas alla dess skrifter, som 

afhandlade entomologi. 

Ordföranden anmälde, att styrelsen i slutet af sistlidne vår 

tilldelat vandringspriset för innevarande år åt studeranden vid 

Entomol. Tidskr. Årg. 17. H. 1 (1896). ı 5 
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Nya elementarskolan i Stockholm Nits FREDRIK HOLMGREN. 

Dessutom hade till fyra skolynglingar bland de öfriga sökandena 

till stipendiet såsom uppmuntran utdelats en årgång af Förenin- 

gens tidskrift. 

Aftonens förhandlingar omfattade dels ett anförande af kap- 

ten C. GRILL, som meddelade, att herr GOsTa MÖLLER från Hel- 

singborg funnit tvänne för den svenska faunan nya coleoptera: 

Ditylus levis FABR. och Pedinus helopioides AHR., samt att 

kommissionslandtmätaren C. G. ANDERSSON vid Storvik funnit 

den för var fauna äfven nya Anchomenus longiventris MARSH. 

och vid Säter anträffat den förut endast i Skane och Helsingland 

tagna Phyllotreta flexuosa ILLuiG. 

Konservatorn vid Stockholms högskola C. O. RovH förevi- 

sade och beskref nagra underbara exempel pa s. k. »skyddande 

likhet» inom insektvärlden: en fjäril fran Indien liknade fullkom- 

ligt ett vissnadt blad, där den satt med sina hopslagna vingar; 

en insekt fran mellersta Amerika, som lefver pa törnrosbuskar, 

liknade en törntagg; och några »stritar» fran Madagaskar, 

som sutto pa barkstycken, kunde endast med svårighet skiljas 

fran pa samma barkstycken befintliga lafvar. 

Statsentomologen SvEn LAMPA redogjorde för en del" af sin 

berättelse till k. landtbruksstyrelsen angående under sommarens 

resor gjorda rön a skadeinsekter. Sålunda synes, efter hvad dels 

herr LAMPA, dels andra medlemmar anförde, hafren på flera stäl- 

len inom vårt land hafva blifvit illa åtgången af bladlöss. Sa- 

som vanligt har äfven i år frostfjäriln (Chezmatobra brumata L.) 

åstadkommit stor förödelse bland fruktträden i våra trädgårdar. 

Isynnerhet hade detta varit händelsen i Halland och norra Skåne. 

Mot denna skadeinsekt har man dock numera ett verksamt me- 

del i det i handeln förekommande s. k. brumatalimmet, hvilket 

om hösten strykes på ringar af papper eller annat, som fästas 

rundt träden. Tyvärr lära få trädgårdsmästare underkasta sig 

det härmed förenade ringa besväret; limmet behöfver nämli- 

gen, så snart det börjat torka, påstrykas ånyo. 

Äfven krusbärsbuskarna hafva i år, som vanligt, varit ut- 

satta för s. k. »mask» eller larver till krusbärsstekeln. Äfven 

här har man ett radikalt botemedel i att öfverspruta de an- 

gripna kvistarna med en med vatten mycket utspädd lösning 
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kejsargrönt. Ett annat medel är att låta barn uppsöka och bort- 

plocka de blad, hvarpå stekeln i stora massor lagt sina ägg. 

Hr Lampa påpekade den stora nytta, som skulle kunna 

ernås därigenom, att barnen i våra folkskolor undervisades 1 

kännedom om våra vanligaste skadeinsekters lefnadsvanor och i 

medlen att stäfja deras framfart. Försök hade blifvit gjordt vid 

en folkskola i Halland och med det lifligaste intresse omfattats 

af barnen. 

Ordföranden meddelade, att Svenska Mosskulturföreningen 

på sitt senaste årsmöte vid Örbyhus, med anledning af en in- 

kommen skrifvelse, som erinrade om de kolossala förluster, hvilka 

af skadeinsekter förorsakas, isynnerhet å mossjord, beslutit att 

uttala sig för inrättandet af en entomologisk försöksstation. Re- 

dan år 1889 hade inom Entomologiska Föreningen önskvärdhe- 

ten af en dylik anstalt blifvit uttalad. Anhållan om en sådan 

anstalts inrättande har sedan tid efter annan till regeringen fram- 

ställts af Landtbruksakademien, Landtbruksstyrelsen och Hus- 

hållningssällskapens i Stockholm samlade ombud. Senast vid 

innevaranda års riksdag hade af enskilda personer motion i 

ämnet blifvit väckt i båda kamrarna, där den dock afslogs, 

emedan frågan, såsom det anfördes, låge under behandling hos 

Kongl. Maj:t. 

Claes Grill. 

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

HÖGTIDSSAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 14 DECEMBER 1893. 

Ordföranden, professor CHR. AURIVILLIUS, hälsade de talrikt 

församlade medlemmarna välkomna på denna, den 16:e årsdagen 

af Föreningens stiftelse samt anmälde att hälsningstelegram hade 

ingått från föreståndaren för museet i Tromsö, H. J. SPARRE- 

SCHNEIDER, samt fran den berömde malakologen CARL AGARDH 

WESTERLUND 1 Ronneby. 
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Ordföranden anmälde för Föreningen, att hon sedan sin 

föregående årsdag genom döden förlorat en ung, sympatisk och 

förhoppningsfull medlem, fil. kandidaten GUSTAF NORDENSKIÖLD, 

hvilken förliden sommar afled, då han i Jämtland skulle söka 

bot för sin i förtid brutna hälsa. 

Till ledamöter hade sedan föregående sammanträde i För- 

eningen invalts kandidaten A. WESTERLUND, Kuopio i Finland; 

juris stud. frih. C. G. BonDE, Gimmersta i Södermanland samt 

med. kand. V. Cristow, Stockholm. 

Enhälligt beslöt Föreningen att till hedersledamot af första 

klassen kalla f. d. docenten vid universitetet i Dorpat, d:r GEORG 

VON SEIDLITZ, numera bosatt 1 Königsberg. Dir v. SEIDLITZ har, 

förutom genom ôfriga entomologiska arbeten, särskildt gjort sig 

förtjänt af denna utmärkelse genom sitt för länderna kring Oster- 

sjön så betydelsefulla verk: Fauna baltica, som för den svenska 

coleopterologen blifvit nästan lika nödvändig att äga som C. G. 

THOMSONS stora arbete om Skandinaviens Coleoptera. 

Vid val till ämbetsmän för de närmast kommande två åren 

i deras ställe, som voro 1 tur att afgå, återvaldes till sekreterare 

kaptenen CLAES GRILL; till styrelseledamöter statsentomologen 

Sven LAMPA och byrächefen i domänstyrelsen JuLıus MEVES, 

samt till styrelsesuppleant förste fiskeriassistenten, d:r Fırıp Trv- 

BOM. Dessutom valdes till revisorer kanslisekreteraren S. NORD- 

STRÖM och apotekaren H. ENELL, samt till deras suppleant jäg- 

mästaren J. H. WERMELIN. 

Föreningen beslöt att till instundande sommar, i likhet med 

föregående år, utdela ett vandringsstipendium å 60 kr. till en 

lärjunge i sjätte eller sjunde klassen af något bland rikets högre 

elementarläroverk, för att därigenom uppmuntra entomologiens 

studium. Genom utdelande af detta stipendium hoppas Förenin- 

gen så småningom kunna åstadkomma, att inom hvarje län skall 

finnas med entomologi så hemmastadda personer, att de vid in- 

träffande insekthärjningar -— eller ännu bättre, då tecken till en 

kommande dylik börja visa sig — måtte kunna till en blifvande 

entomologisk försöksstation lämna nödiga upplysningar. 

Aftonens förhandlingar inleddes med ett föredrag af med. 

kand, J. PEYRON: »Om skyddsmedel mot frostfjärilar», hvilket 

utförligare återgifves å sid. 51. 
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Föredragarden förevisade frostfjärilar i deras olika utveck- 

lingsstadier, hvarjämte direktör A. Praz från Rosendal medfört 

mindre trädgrenar, på hvilka ägg voro afsatta. På en af d:r C. 

NYSTRÖM framstäld fråga, huruvida ej limmet kunde smetas direkt 

på trädstammarna, hvarigenom arbete skulle besparas, svarade 

föredraganden, att han användt ringarna af snygghetshänsyn, eme- 

dan limmet annars nedrinner utefter stammen, men att han ej 

ansåge omöjligt att anbringa limmet direkt på stammen, ehuru 

han ej gjort försök därmed. 

Kandidat E. A. HOLMGREN föredrog: »Nagra meddelanden 

från Lepidopterlarvernas histologi». Vid begagnande af den 

vitala methylenmetoden hade H. kunnat följa trakéernas ändför- 

greningar. Dessa, hvilka äga sin motsvarighet i de högre dju- 

rens andningsceller, bildas ‘dels utaf utlöpare från s. k. öfver- 

gångsceller, dels ock i dessas fortsättning af capitalceller. Det 

hade kunnat konstateras att hela andningsorganet, 1 likhet med 

förhållandet hos ryggradsdjuren, vore uppdeladt uti tvänne i fysi- 

ologiskt hänseende skilda delar, nämligen en mera rent luftle- 

dande afdelning samt en exklusivt respirerande del. — Dessutom 

redogjordes för ett sekretionsförhållande hos Zygaena-larver, som 

var allenastående inom djurvärlden. 

Doktor F. TrYBom meddelade: »Nägra notiser om Agrzo- 

typus armatus WALK., m. m.» Dir T. beskref och förevisade 
den såsom parasit i vatten à nattsländelarver lefvande, synner- 

ligen märkvärdiga stekeln Agrzotypus armatus, hvilken han an- 

träffat i Finjasjön i Skane. Därefter redogjordes för lefnadssättet 

hos en ny Tihrzps-art, lefvande à de späda outvecklade bladen 

af Salix fragilis. Thrips-arten i fråga var, för att hinna ut- 

växa å samma bladknopp, beroende af att de späda pilbladens 

utveckling tillbakasattes, hvilket i detta fall hade skett genom 

angrepp af, Cecidomyia-larver. Till slut beskrefs ett vid basen 

af alla benparen hos blåsfotingarna befintligt organ, som i mycket 

erinrar om vårtbitarnas hörselorgan. 

Doktor CARL NYSTRÖM omtalade, att hvitaxflyet förliden 

sommar härjat på rågåkrar i Västergötland och framställde en 

fråga huruvida dess skadande verksamhet kunde innebära någon 

större fara. Statsentomologen LAMPA svarade härpå, att redan 

BJERKANDER studerat fjäriln och påvisat att den hörde till de 
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skadliga insekterna, men i allmänhet kan man säga, att den för- 

orsakar mindre skada än hvetemyggan och kornflugan. D:r TRY- 

BOM omnämnde att han i Halland iakttagit, att den härjat ända 

till en tiondedel af rågskörden. I allmänhet tyckes ragen ga 

bra nog fri för skadeinsekter. Detta hade man äfven förr trott 

om hafren, men herr LAMPA anförde, att i Dalarna hade för ett 

par ar sedan bladlöss inom en ort förstört nästan halfva hafre- 

skörden. 

Professor AURIVILLIUS påpekade, att de s. k. rundmaskarna 

härja bland rötterna på kornet, och att hveteålen lefver i själfva 

kornet på hvetet. 

Statsentomologen S. LAMPA refererade ärsredogörelsen fran 

den entomologiska försöksstationen vid Paris; sekreteraren an- 

mälde en för Sverige ny coleopterart: Lathridius Bergrothi 

REITTER, funnen af herr A. von Post vid As gård i Söderman- 

land, och konservator O. RoTH förevisade ett synnerligen intres- 

sant fall af skyddande förklädnad bland insekter från Mada- 

gaskar. 

Slutligen meddelade ordföranden, att godt hopp förefunnes 

för att den för alla vänner af den praktiska entomologien och 

för vårt land i dess helhet så viktiga frågan om en entomolo- 

gisk försöksstation i Sverige antagligen under form af kongl. 

proposition kommer före vid nästa riksdag. 

Claes Grill. 

Af undertecknads Catalogus coleopterorum Scandinavie, 

Danie et Fennmie har tryckningen fortskridit så långt, att den 

andra delen är att förvänta under loppet af mars månad. Denna 

del innehåller, förutom slutet af katalogen, som för de ifrågava- 

rande länderna omfattar ej mindre än 4,029 arter, en rätt vid- 

lyftig förteckning öfver de förnämsta coleopterförfattarna och 

deras viktigaste arbeten samt i ett »tillägg» de nya arter och 

fyndorter, som under arbetets tryckning kommit till författarens 

kännedom. Claes Grill. 
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UEBER DIE VERÄNDERLICHKEIT VON ZWEI 

AFRIKANISCHEN PAPILIO-ARTEN 

VON 

CHR. AURIVILLIUS, 

1. Papilio ucalegonides Staup.'. Von dieser Art, welche 

eine von P. zcalegon Hew. verschiedene Form zu sein scheint, 

liegen mir 4 Stücke vor, die alle aus dem Gebiete des Congo- 

Staates stammen. Aus demselben Gebiete (Quango) kamen auch 

die Stücke, welche von STAUDINGER beschrieben wurden. Da die 

Fig. 1. Papiiio ucalegonides Fig. 2. apilio ucalegonides 

STAUD. var. STAUD. var. 

> 

Unterschiede zwischen ucalegon und ucalegonides von STAUDINGER 
genau angegeben sind und auch bei den mir vorliegenden Stiicken 

deutlich hervortreten, brauche ich dieselben nicht nochmals zu 

erwähnen, sondern will hier nur die Veränderlichkeit der Art, wie 

sie durch die vorliegenden Stücke beleuchtet wird, besprechen. 

* Exot. Schm. 1, p. 10, t. 6 (als zcalegon). 1884. 

I 



7e ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1896. 

Das erste Stück aus Boma an der Mündung Congos im 

Reichsmuseum stimmt sehr nahe mit STAUDINGERS Figur überein 

und hat dieselbe Farbe der Flecke. Diese sind jedoch ein wenig 

besser entwickelt, indem der Fleck im Felde 2 der Vorderfliigel 

nach aussen grösser und breit abgerundet, der Fleck im Felde 

4 gespaltet ist und die Rippe 5 erreicht. Im Felde 5 stehen 

zwei kurze Striche und die Flecke der Felder 6—8 sind grösser. 

Die übrigen drei (Fig. 1 —3), von 

denen zwei bei Abou-Mombasi am 

oberen Ubangi (3°, 40’ n. B., 22° 30' 

ö. L. v. Greenw.) gefangen und im 

Brüsseler Museum aufbewahrt sind, 

zeichnen sich durch die tiefere grünlich- 

gelbe (fast ganz wie bei P. Æulleri) 

Farbe der Flecke aus. Bei Fig. ı 

sind die Flecke beinahe wie bei der 

Hauptform entwickelt, bei Fig. 2 sind 

die Flecke besonders in den Feldern 

2 und 4 viel kleiner und bei Fig. 3 

sind dieselben zu ganz kleinen Fleck- 

Fig. 3. Papilio ucalegonides chen reducirt, wodurch dies Stiick ein 

STAUD, var. so fremdartiges Aussehen erhält, dass 

man sie ohne die von Fig. 2 darge- 

stellte deutliche Zwischenform leicht für eine besondere Art 

halten könnte. 

Der neulich (An. N. H. (6) 15 p. 332. 1895) von. DRUCE 

beschriebene P. phrynon scheint mir nach der Beschreibung dem 

in Fig. 3 abgebildeten Stücke sehr nahe zu kommen und haupt- 

sächlich nur durch das gänzliche Fehlen der Flecke der Felder 

2 und 4 und die Farbe (»Cream-coloured») der Flecke ver- 

schieden zu sein. PArynon ist demnach vielleicht nur eine 

Abänderung von zcalegonides, welcher DRUCE unbekannt zu Sein 

scheint. 

Im Betreff der von SNELLEN (Tijdschr. v. Ent. 38 p. 30) 

gemachten Bemerkungen über P. auriger BuTL. erlaube ich mir 

mitzutheilen, dass ich den Zypus von BUTLERS Art gesehen habe 

ind dass meine Abbildung sicher dieselbe Art vorstellt. Nach 

meiner Ansicht ist aurzger eine von wcalegon scharf getrennte 

2 
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Art und es ist mir unbegreiflich wie SNELLEN es fiir wahrschein- 

lich halten kann, dass auriger, ucalegon und adamastor alle 

drei den æ von P. zenobia FABR. (messalina STOLL) repräsen- 

tiren sollten. Von P. senobia sind A und @ längst bekannt und 

fast gleich gezeichnet; senobia gehört übrigens in eine ganz 

andere Abtheilung der Gattung Papilio (vergl. HAASE, Unter- 

suchungen über die Mimicry auf Grundlage eines natürlichen 

Systems der Papilioniden. Biblioth. Zoolog. 8). 
2. Papilio carchedonius Karscu. var. Das in Figur 4 

abgebildete Stück stammt aus Abou-Mombasi am oberen Ubangi 

und gehört dem naturhistorischen Museum 

in Brüssel. Esstimmt am nächsten mit den 

von KARSCH in seinem vortrefflichen Ueber- 

sicht der Arten der ?. adamastor-Gruppe 

für carchedonius gegebenen Kennzeichen 

überein und ist durch alle die Unterschiede, 

welche KARSCH (p. 286 Moment 1-~-5) zwi- 

schen carchedonius und almansor anführt, 

ausgezeichnet. Vom typischen carchedo- 

nius weicht dies Stück jedoch durch die 

grosse Entwicklung des weissen Fleckes 

der Mittelzelle der Vorderflügel und die 

grössere Ausdehnung des Fleckes im Felde Fig, 4. Papilio carchedo- 

3 ab. Diese Fiecke berühren dadurch nius KARSCH var. 

einander mit ihrer vollen Breite und sind 

nur durch die Mediana getrennt. Das erste von KARSCH zwischen 

adamastor und almansor-carchedonius angeführte Trennungsmerk- 

mal fällt hierdurch weg, da aber das zweite und auch andere 

Merkmale bestehen kann carchedontus immer von adamastor ge- 

trennt werden. 

Ob die hier abgebildete Form nur eine individuelle Abän- 

derung oder eine geographische Rasse von carchedonius ist, 

kann ohne eine grössere Serie von Exemplaren nicht entschie- 

den werden. 

Hier mag noch bemerkt werden, dass das einzige Stück 

unseres Museums von P. adamastor Boisp. (aus »Guinea») vor 

der Mitte der Mittelzelle der Vorderfliigel eine wie aus drei 

Flecken zusammengeflossene weissliche Querlinie hat, welche von 

J 
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grossem Interesse ist, weil sie offenbar den drei Punkten bei P. 

philonoe entspricht. 

Die Formen der P. adamastor-Gruppe werden gewiss, wenn 

sie einmal aus allen den verschiedenen Gegenden ihres Verbrei- 

tungsgebietes bekannt werden, ein vorzügliches Material für ent- 

wicklungsgeschichtliche Studien der Flügelzeichnungen im Sinne 

EIMERS liefern. 

LITTERATUR. 

RünL, F. Die palæarktischen Gross-schmetterlinge und ihre 

Naturgeschichte. Erster Band. Tagfalter. Leipzig. 1895. 8:0. 

Af detta 1892 påbörjade och efter författarens död enligt 

hans manuskript af ALEXANDER HEYNE fortsatta omfattande arbete 

föreligger nu första bandet färdigt. Detta behandlar uteslutande 

dagfjärilarna och omfattar jämte det utförliga registret öfver alla 

art- och släktnamn 857 sidor, af hvilka de sista ända från 689 

innehålla tillägg och rättelser, som under arbetets tryckning blif- 

vit bekanta. Arbetets geografiska område har i tillägget blifvit 

utvidgadt med Korea, dock utan att alla där funna arter blifvit 

utförligt beskrifna, en del äro blott omtalade såsom funna på 

Korea. För öfrigt synas tilläggen vara någorlunda fullständiga 

och uttömmande. Huru många arter ech varieteter, som i arbe- 

tet finnas upptagna såsom tillhörande det palearktiska området 

finner jag ingenstädes omnämndt och har ej varit i tillfälle att 

räkna efter det. 

För öfrigt hänvisas till den redogörelse för arbetets inne- 

håll, som finnes intagen i Ent. Tidskr. Årg. 14 5. 218 (1893). 

De där påpekade stora olägenheter, som vid arbetets begagnande 

uppstå, därigenom att inga släkt- och art-öfversikter lämnas, hafva 

tyvärr ej blifvit afhjälpta. 

Chr. Aurivillius. 



JOHN HENRY COMSTOCK AND ANNA BOTSFORD 

CUMSTOCK: SA MANUAL: FOR THE STUDY 

OF INSECTS». 

IDHAGA EN, oY. 418098. 

Detta nya arbete af den bekante amerikanske entomologen 

prof. Comstock liknar till volym 1 det närmaste prof. A. S. 

PACKARDS äfven 1 vårt land tämligen allmänt kända: »Guide to 

the Study of Insects», men är anlagdt efter en i manga afseen- 

den annan plan. Såsom i företalet nämnes och af arbetet fram- 

går, har prof. COMSTOCK velat åstadkomma en bok, med hvars 

tillhjälp det skulle icke allenast blifva möjligt, utan äfven lätt 

nog att examinera sig till den ordning, familj o. s. v., hvartill 

insekterna höra, och att få en klar uppfattning af deras fränd- 

skapsförhållanden med hvarandra. Af arter har han naturligt 

nog ej i en begränsad volym kunnat medtaga eller beskrifva andra 

än sådana, hvilka i ett eller annat afseende erbjuda ett särskildt 

intresse. ; 

I öfverensstämmelse med nämnda plan har prof. COMSTOCK 

lagt an på att bringa reda och ordning i terminologien. Hans 

på noggranna studier öfver vingnervernas homologier grundade, 

mycket förenklade och för de skilda insektgrupperna till lik- 

formighet bragta benämning af dessa nerver kommer helt visst 

att i hög grad gagna entomologiens studium, synnerligast som 

homologierna 1 detta afseende belysas af nya och förträffliga figurer. 

Förutom Zhysanura (BRAUERS Apterygogenea) med dess 

två underordningar har COMSTOCK i sin bok upptagit 18 insekt- 

ordningar i stället för Fr. BRAUERS 16 i dennes inom entomo- 

logiska kretsar så välbekanta arbete: »Systematisch-zoologische 

Studien». BRAUERS Corrodentia är nämligen hos Comstock skild 

i tre ordningar: /soptera (Termitide), Corrodentia (blott om- 
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fattande Psocide) och Mallophaga. För öfriga ordningar be- 

gagnas blott delvis. andra namn mot hos BRAUER. Skall man 

äfven såsom nybörjare inom entomologien med någon större 

säkerhet kunna examinera sig till ordningen för en viss insekt, 

så behöfves det ju också, att ordningarna blifva många och att 

hvar och en af dem . endast kommer att omfatta. verkligen be- 

släktade former. Detta är så mycket mera nödvändigt, när man 

skall söka få reda på, till hvilken ordning en utvecklad insekt 

(imago) hör, utan att känna dess förvandlingar. COMSTOCK har, 

för att möjliggöra en sådan examinering, à sidorna 77—81 i sitt 

arbete uppställt ett väl affattadt schema. Den stora svårighet, 

som ligger däri, att finna gemensamma gruppkarakterer för zma- 

gimes t. ex. hos en art med bade vingade och kortvingade eller 

vinglösa individer, har han löst pa ett fullt tillfredsställande sätt, 

genom att uppföra en del ordningar pa flera ställen i schemat, 

så att man kommer till dem på olika vägar för i vissa afseen- 

den från hvarandra afvikande individer. 

Prof. Comstocks bok är mycket rik på figurer, de allra 

flesta nya, och af dem flertalet förträffliga. Den biträdande för- 

fattarinnans arbete har icke allenast bestått i att utföra en mängd 

figurer, utan äfven att till någon del skrifva text. 

Enligt författarens utsago i företalet var boken att börja 

med ämnad att blifva mera elemäntär; planen för densamma ut- 

vidgades under fortsättningen. Häraf finner man en förklaring 

på, att vissa ordningar såsom Zepzdoptera, äfven om man tager 

denna ordnings relativa storlek och betydelse i betraktande, fått 

en väl dominerande behandling i förhållande till andra, synner- 

ligast de densamma föregående ordningar. Författaren säger, att 

mycket rum lämnats åt behandlingen af insekternas lefnadsvanor 

och förvandlingar. Det nyss anförda förklarar, att en viss ojämn- 

het äfven i dessa afseenden förefinnes under de skilda ordningarna. 

Prof. COMSTOCKS: »Manual for the study of Insects» har, 

såsom af det anförda torde framgå, många egenskaper, som göra, 

att boken äfven för svenska entomologer bör vara välkommen. 

Arbetet, som med registret innehåller 701 stora oktavsidor, kostar 

med postarfvode 4 dollars och 9 cents. 

Filip Trybom. 

blo 



AGRIOTYPUS ARMATUS (WALKER) CURTIS, 

IAKTTAGEN I EN SVENSK INSJÖ. 

Den 25 augusti 1887 träffade jag på ett par decimeters djup 

invid stranden af Finjasjön i Skåne talrika, raka, af gröfre sand- 

korn hopfogade larvhus af nattsländor (Zrzchoptera), hvilka voro 

försedda med ett uppstående, brunt, ofta något grönaktigt, intill 

25 à 30 mm. långt, något hopplattadt, svanslikt bihang, som 

dock alltid sitter i främre ändan af larvhuset. Jag fann 1 

dessa hus en hymenopter-puppa, omkring 6 mm. lång, men jag 

kände icke dä till, hvad som skrifvits om Agrzotypus armatus 

(WALK.) CURTIS, just den stekel af ichneumonidgruppen, hvars 

puppa jag hade för mig. Bland de nämnda trichopter-larvhusen, 

funnos många af samma slag, hvilka saknade det egendomliga 

bihanget, och ej voro angripna af Agrzotypus. An talrikare 

voro af finare sandkorn gjorda, något krumböjda, bakåt afsmal- 

nande trichopter-larvhus, lika dem af släktet Serzcostoma, men 

ingen enda af dessa hyste Agrzotypus. 

I »The Entomologists Monthly Magazine», vol. XXV (1888 

— 1880), sid. 339—343, har FR. KLAPALEK redogjort för, såväl 

hvad man förut kände, som sina egna iakttagelser om Agrzoty- 

pus armatus, hvilken han afbildar i olika utvecklingsstadier. 

Denna stekel iakttogs först af WALKER i England, beskrefs och 

afbildades först af Curtis 1832 (»British Entomology», n:o 389) 

samt studerades med afseende på utvecklingen af VON SIEBOLD, 

som i »Amtl. Bericht. d. Versamml. d. Naturforscher in Carls- 

ruhe» 1858 p. 211 redogör för, huru Agrzotypus-larverna före- 

komma i med bandlika bihang försedda trichopter-larvhus. En- 

ligt KLAPALEK är den af A. E. HOLMGREN i »Öfvers. af K. Vet. 

Akad. Förhandlingar» för 1858, sid. 354 beskrifna Crotopus 

abnormis just densamma stekel, som Agrzotypus armatus, fast 

HOLMGREN icke kände till dess förekomst såsom larv och puppa 

i vatten och i trichopter-larvhus. HOLMGRENS Crotopus hade 

träffats öfver gräsvallar intill sjöar i Skåne af MUNCK AF ROSEN- 

SCHIOLD, i Småland af BOHEMAN samt i Västergötland af GYL- 

LENHAL. Ehuru jag icke af de puppor, jag funnit i Finjasjön, 

kan bestämdt sluta mig till arten, anser jag dock högst sanno- 
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likt, att de tillhöra Agrzotypus armatus, då denne är den ende, 

hvilken hittills såsom utvecklad träffats inom vårt land. 

Enligt KLAPALEK är det Agrzotypus-larven och ej, såsom 

VON SIEBOLD gissat, den angripna trichopterlarven, som fram- 

bringar »det bandlika bihanget». Detta uppbygges från den 

förre larvens spottkörtlar samt utgår omedelbart ifrån främre delen 

af den tunna, inuti trichopterlarvens hylsa liggande »kokong», 

som Agriotypus-larven »spinner». Den lilla sten, som tilltäpper 

sandhusets främre Öppning, hänger däremot direkt ihop med 

trichopter-larvens hylsa och är därföre tillfogad af denne senare. 

Någon betydelse för Agrzofypus-larvernas och puppornas lif 

måste ju »det bandlika bihanget» hafva, eller åtminstone hafva 

haft. Men härom har icke häller KLAPALEK något att anföra. 

Det är att observera, att »bihanget» icke står i förbindelse med 

själfva insekten, endast med dess »kokong». I Finjasjön träffade 

jag de Agrzotypus-puppor innehållande trichopter-larvhusen intill 

eller i närheten af /soétes lacustris, och jag kunde icke undgå 

att fästa mig vid likheten mellan de äldre, yttre /soétes-bladen 

samt puppornas »bandlika bihang». Jag gissade först, att dessa 

bihang voro en efterhärmning af nämnda blad; att detta skulle 

tjäna till att afvända sådana djurs uppmärksamhet, hvilka i all- 

mänhet bruka sluka trichopter-larver eller puppor. Men larver och 

puppor af Agrzotypus synas enligt KLAPALEKS meddelanden huf- 

vudsakligast lefva i rinnande vatten, samt på platser, där man 

väl sällan finner /soétes. Nog skulle den nämnda efterhärmningen 

göra, att Agrzotypus-larver och puppor blefve skyddade för att 

slukas af manga andra fiskarter men icke t. ex. af braxen, hvilken 

ju har för vana att uppsöka /soé¢es-standen, för att under de- 

samma söka maskar och diverse insektlarver. 

KLAPALEK fann i Böhmen puppor af Agrzotypus den 17 och 

20 september. I Finjasjön hade den, som nämnts, forpuppat sig 

redan den 25 augusti. 

Förutom pa redan nämnda ställen, ar den märkvärdiga Agrzo- 

typus armatus anträffad i Frankrike, Bayern och Stejermark. 

(Trichopter-larvhus med Agrzotypus-puppor från Finjasjön 

förevisades vid Entomologiska Föreningens sammanträde den 14 

dec. 1895.) Filip Trybom. 
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Brephos Nothum He. har under de tre sista åren före- 

kommit ganska ymnigt inom ett begränsadt område å Lidingön 

i trakten af Stockholm, en fyndlokal, som för arten i fråga ej 

torde vara förut anmärkt. Såväl flygande exemplar som i syn- 

nerhet larver i alla olika utvecklingsstadier har jag haft rikligt 

tillfälle att undersöka. Som denna art ju möjligen kan vara 

allmännare, än man tror, då på grund af den stora likheten 

med den närstående Parthenzas densamma lätt kan förbises, för- 

tjänar den att eftersökas på de ställen, där aspen, larvens nä- 

ringsväxt, finnes i större mängd. — Att säkert åtskilja honorna 

af de bägge arterna torde, åtminstone sedan de flugit någon 

tid, vara nära nog omöjligt. Hanarna skiljas däremot med stör- 

sta lätthet och säkerhet genom antennernas byggnad; hos Par- 

thenias äro dessa sågtandade, under det att de hos Notkum 

äro tydligt kamtandade. Larverna af de olika arterna skilja 

sig från hvarandra så betydligt, att någon förväxling ej bör kunna 

ifrågakomma. 

J. Peyron. 

INKÖP AF BÖCKER FÖR ENTOMOLOGISKA FÖRENIN- 
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DIE HAARBILDENDEN HAUTDRUSEN BEI RAUPEN 

VON 

EMIL HOLMGREN. 

(TAFEL 2.) 

Vor kurzem habe ich eine Arbeit über die Morphologie 

der Haut und drüsenartiger Hautorgane skandinavischer Raupen! 

veröffentlicht; und trotzdem ich dabei über ein ziemlich grosses 

Material verfügte, bleibt doch eine nicht geringe Menge der 

gewöhnlicheren Arten, die ich noch nicht habe untersuchen 

können, übrig. — Es ist indessen meine Absicht diesen Mangel, 

so gut ich kann, auszufüllen. 

Ich fange nun mit den Raupen von Acronycta Alnz und 

Zygena Filipendule an. 

1. Acronycta Alni Lin. 

Ich habe in der genannten Arbeit gezeigt, dass es in Bezug 

auf die haarbildenden Hautdriisen und auch auf die Haut selbst 

in der Regel Charaktere giebt, welche bei den verschiedenen 

Gattungen von nicht geringer systematischer Bedeutung sind. 

So besitzen die meisten Repräsentanten der Gattung Acronycta 

viele gemeinsame Eigenschaften, unter denen ich nun hervor: 

hebe: die thecabildende, trichogene Zelle (fig. 2 tr), die grosse 

und gegenüber derselben mehr basalwärts entwickelte Drüsen- 

zelle (sc); der kurze profunde Porenkanal mit wenig differenzierter 

Cuticula (fig. ı pr); der auch seichte superfizielle Porenkanal 

' Kongl. Svenska Vet. Akad. Handlingar, Bd 27, n:o 4. 

Entomol. Tidskr, Årg. 17. H. 2 (1806). I 6 
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(fig. 2 sp): das kräftige Haar. Die Hautdräsen sind in papil- 

läre Ausstälpungen der Haut (s. fig. 2) eingefasst. Die Ober- 

fläche der Haut ist zumeist mit pfeilspitz-gestalteten chitinösen 

Processen ausgestattet, jede Spitze einer Epidermiszelle ent- 

sprechend. 

Untersuchen wir nun die Hautdrüsen und die Haut der 

Acronycta Alni, so finden wir, dass es in Bezug auf die Loca- 

lisation der Drüsen und auch auf die Differenzierung derselben 

zwei verschiedene Formen giebt. 

Hier und dort, ohne Ordnung, ist die eine über den Körper 

verteilt. Die trichogene Zelle derselben (fig. 1 tr) ist mehr 

oder weniger thecabildend. Wenn man einen Schnitt durch 

diese Zelle rechtwinklig gegen den Schnitt, den ich nun demon- 

striere, anlegt, findet man, dass ansehnliche chitinöse Trabekeln 

sich im Zellkörper entwickeln, um peripherwärts zur Bildung der 

Pfanne »Membran peripilaire» ForEL’s und des Haares zu 

confluieren. — Die drüsenartige Zelle (sc) ist gross, mit 

gefaltetem Kern, thecabildend und mit ihrem basalen ‘Teile etwas 

unter die trichogene Zelle gesenkt. — Die Sinneszelle nimmt 

ihre gewöhnliche Stellung ein (s). 

Die andere Form der haarbildenden Hautdrüsen ist aus- 

schliesslich zu den blassgelben, rektangulären Flecken des dorsalen 

Körperumfanges localisiert. Sowohl die trichogene als auch die 

drüsenartige Zelle ist (fig. 2 tr und sc) unvergleichlich volu- 

minös und, je nach dem secretorischen Zustande, mehr oder 

weniger tief thecabildend. Die Kerne beider Zellen, besonders jedoch 

der drüsenartigen, sind reichlich gefaltet; und auf vielen Stellen 

kann man die secretorischen Protuberanzbildungen * wahrnehmen. 

Die drüsenartige Zelle ist tief unter den basalen Teil der tri- 

chogenen Zelle und auch lateralwärts derselben gesenkt. 

Die Haare beider Formen der Hautdrüsen sind sehr kräftig, 

diejenigen der grösseren, wie bekannt, keulenförmig. — Die 

Drüsen, besonders die der gelben Felder, sind in papilläre 

Ausstülpungen der Haut eingefasst (fig. 2). 

Es giebt einen nicht geringen histologischen Unterschied 

zwischen der Haut der rektangulären, blassgelben Felder und der 

übrigen Körperoberfläche. Die Cuticula jener ist relativ sehr 

DR, S, das »Secretionsfenomen» der oben cit. Arbeit. 
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chromophil und mit ebener, nicht besonders sculptierter Aussen- 

seite (fig. 2), die Cuticula dieser dagegen ist mit einer zackigen 

Oberfläche versehen, wobei jede der einzelnen pfeilspitzgestalteten 

Excrescenzen einer unterliegenden Epidermiszelle entspricht. — 

Die Spitzen sind schwarz pigmentiert. 

Die Epidermiszellen sind niedrig, kubisch und mehr oder 

weniger pigmentiert. 

Wir sehen deshalb, dass auch Acr. A/ni die mehr gemein- 

samen Charaktere der Acronyctinen besitzt. 

Die in histologischer Hinsicht mit Dornen so verwandten 

dorsalen Felder erinnern an analoge Bildungen bei den Raupen 

der Acron. Megacephala Lin.’ 

2. Zygæna Filipendule LIN. 

Auch in Bezug auf diese Gattung scheinen die haarbilden- 

den Hautdrüsen die Gruppierung, welche auf ganz andere Ver- 

hältnisse gegründet worden ist, einigermassen zu bestätigen. So 

zeigen die Raupen von Zygena viele bedeutungsvolle Cha- 

raktere, welche den mehr typischen Sfingiden, z. B. Smerinthus, 

oder den von diesen ganz gewiss nicht allzu entfernten Satur- 

niden zukommen. 

Sowohl bei den jüngsten (fig. 4) als auch bei den ausge- 

wachsenen (fig. 3) Raupen findet man nämlich die fraglichen 

Hautdrüsen betreffend, wie besonders bei denen der Saturniden 

(vergl. d. ob. cit. Arb. Tafl. IV, fig. 3 b), eine grosse Differen- 

zierung der Cuticula der porenbegrenzenden Epidermiszellen (c). 

— Die Hautdrüsen sind auch selbst ziemlich gut entwickelt 

und senken sich nicht wenig basalwärts der Epidermiszellen, 

Die drüsenartige Zelle (sc) besitzt einen gefalteten Kern, ist 

thecabildend; die trichogene Zelle (tr) ist ebenso thecabil- 

dend. — Der profunde Porenkanal (pr) ist tief und breit, die 

Cuticula der porenbegrenzenden Epidermiszellen erreicht eine 

ziemlich hohe Entwickelung und hebt sich dabei etwas papill- 

förmig über die Oberfläche der Haut. Der superfizielle Poren- 

kanal ist dagegen ziemlich seicht. — Die Haare sind kräftig. 

8S. ob. cit. Arb. 
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Die Oberfläche der mächtigen Hautcuticula ist mit steck- 

nadelförmigen Dornen dicht besetzt, jede Spitze einer unterlie- 

genden Epidermiszelle entsprechend. —- Die dreifache Schichtung 

der Cuticula ist, wie gewöhnlich, gut hervortretend: ein super- 

fizielles, dünnes und sehr chromophiles Stratum von grosser 

Härte und die oben genannten Spitzen tragend; darunter eine 

ziemlich breite Schicht mit anderer Tinctionsfähigkeit; und 

schliesslich am tiefsten, nächst den Epidermiszellenkörpern, ein 

chromophobes Stratum von geringer Resistenz. 

Hier und dort in der Hautcuticula, besonders reichlich aber 

bei den papillären Excrescenzen, findet man, stets mehr zu der 

mittleren Schicht der Hautcuticula beschränkte, eigenthümliche 

Blasenbildungen (fig. 3) von einem mehr oder weniger granulier- 

ten Inhalte gefüllt. Untersucht man diese cystoiden Bildungen 

an geeigneten Schnitten näher, findet man, dass dieselben durch 

enge Kanälchen — in konische Excrescenzen der Cuticula 

eingeschlossen — auf der Oberfläche der Haut ausmünden. — 

Wie kann man diese ganz exceptionellen Bildungen der Haut 

der betreffenden Raupen erklären? Auf einzelnen Stellen der Cuti- 

cula kann man unter den angedeuteten Blasen auch Bildungen 

von einem Aussehen, wie dies in fig. 5 dargestellt ist, antreffen: 

relativ hohe Excrescenzen erheben sich über die Hautoberfläche, 

in ihrer Mitte von einem engen Kanälchen durchsetzt, das 

durch die ganze Cuticula bis zu den Zellenkörpern sich herab- 

senkt. Das genannte Kanälchen enthält mehr oder weniger von 

einer amorfen, gefärbten Substanz. — Fig. 6 zeigt, wie dieser 

Inhalt des Kanälchens — wie man nicht selten sehen kann — 

innerhalb der mittleren Schicht der Cuticula sich zu einer Kugel 

angesammelt hat. — Bei fig. 7 ist diese Kugel nicht wenig 

vergrössert und lässt sich in ein dunkleres Centrum und in 

einen lichteren, etwas granuliert zerfalienden peripheren Teil 

scheiden. — Bei fig. 8 endlich ist beinahe die ganze Blase 

ihres Inhaltes — in körnige Detritusmasse übergegangen — durch 

die präformierte Öffnung auf die Hautoberfläche entleert. 

Durch die — des vermehrten Inhaltes wegen — gestei- 

gerte Aufblähung der Blase wird die konische Excrescenz ver- 

kürtzt, aber mehr verbreitert, das Lumen des peripheren oder 

oberflächlichen Teiles des Kanälchens erweitert. — Auch bei 

4 
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den jüngsten Raupen kann man dieselben cystoiden Verwand- 

lungen wahrnehmen (s. fig. 4). 

Es darf wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die so eigen- 

thümlichen Blasenbildungen in Bezug auf ihre Entwicklung mit 

den patoiogischen sogenannten Retentionscysten am nächsten 

identisch sind. Man wird nämlich mit grosser Wahrscheinlich- 

keit annehmen dürfen, dass die Sekretion der entsprechenden 

Epidermiszellen, welcne übrigens ganz wie andere Hautzellen 

gestaltet sind, bei erregtem Zustande der Raupen so profus ist, 

dass der besonders in seinem peripheren Teile so enge und zarte 

präformierte Abführungsgang nicht hinreichend ist, die Sekret- 

massen successiv abzuführen. Es bildet sich deswegen ein Sekret- 

stas mit einer konsekutiv cystoiden Metamorphosierung des peri- 

pheren Teiles des Sekretganges. — Dass indessen die genannten 

Processe hier als physiologisch, nicht als rein patologisch zu 

deuten sind, darf wohl ohne weiteres daraus hervorgehen, dass 

ich dieselben weder bei den ausgewachsenen, noch bei den jüng- 

sten Raupen, die ich untersuchte, vermisst habe. 

Diese Sekretionsverhältnisse sind indessen, so viel ich weiss, 

unter den verschiedenen Raupen ganz alleinstehend. 

Die Figuren von Acronycta Alni sind nach FLEMMING- 

fixierten und saffraningefärbten Präparaten -—, diejenigen von 

Zygena Filipendule nach Alkohol-Hämatoxylin-eosin-behan- 

delten Präparaten gezeichnet. — ZeEIss obj. D, ocul. 4: Ver- 

BIÖSS. 420. 

uw 
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LIPTERATUR: 

THE HONEY BEE 

A MANUAL OF INSTRUCTION IN APICULTURE BY 

FRANK Benton. WASHINGTON 1895. . 

»Honungsbiet: en handbok i biodling» af FRANK BENTON 

utgör n:o 1 af den nya serie afhandlingar, som Entomologiska 

Afdelningen inom Förenta Staternas Åkerbruksdepartement nu 

börjat utgifva i stället för den äfven inom vårt land med så stort 

intresse följda serie afhandlingar, hvilken benämndes »Insect 

Life», »Honungsbiet» är en med talrika figurer och planscher 

försedd bok på 118 oktavsidor. 

Förenta Staternas entomolog, L. O. Howarp, lämnar 1 sitt 

förord till boken några intresseväckande siffror om biodlingen i 

den stora republiken. År 1869 utgjorde honungsproduktionen 

därstädes 6,691,969, 1889 däremot ej mindre än 28,982,403 kg. 

Bokens författare uppskattar bruttoafkastningen af Förenta Sta- 

ternas biodling för 1895 till omkring 20 mill. dollars eller 

76,000,000 kronor. Af dessa i sanning rätt öfverraskande siff- 

ror kan man ju förstå, att mycken omsorg inom Förenta Sta- 

terna ägnas at denna äkerbrukets binäring, ett förhållande, som 

också framgår af FRANK BENTONS förträffliga handbok. 

Författaren framhåller, att han i första hand velat beskrifva 

en. fullt pröfvad samt för så vidsträckta områden som möjligt 

användbar metod för biodling, och hvad till denna närmast 

hörer. Detta gör, att en öfversättning till svenskan af hans bok 

helt visst skulle blifva välkommen för biodlingens vänner inom 

vårt land. Visserligen finge i en sådan Ofversdttning kapitlet 

om biens »betesväxter» omarbetas, men föröfrigt behöfdes ingen 

nämnvärd bearbetning, för att i fråga varande bok äfven skulle 

lämpa sig för våra svenska förhållanden. 

Filip Trybom. 
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PHYSAPODNOTISER 

AF 

FıLıP TRYBOM. 

En pa pilblad lefvande Thrips-art. 

Såsom JORDAN nämner i sin »Anatomie und Biologie der 

Physapoda»', lefva de flesta bläsfotingarna i blommor, andra 

pa blad och slutligen en tredje grupp under bark, under lafvar, 

i trädsvampar, i högar af gamla löf o. s. v. Men — såsom 

han ock framhaller — dessa tre kategorier hvarken sammanfalla 

med de skilda systematiska grupperna, ej heller äro de utpräg- 

ladt begränsade fran hvarandra. 

Bland »bladlefvande» bläsfotingar uppräknar JORDAN de 

äfven fran vara svenska varmväxthus för sin skadlighet sa all- 

mänt bekanta arterna? af släktet /Zelothrips Hauipay. Mest 

kind bland de i Centraleuropa inhemska »äkta bladlefvande» 

blasfotingarna är, säger han, 7hrzps Sambuct (STEPHENS) HEE- 

GER”. Enligt HEEGER lefver denna art hela sommaren och 

långt in pa hösten i alla utvecklingsstadier pa undre sidan af 

fläderblad samt äfven pa lind, törnros- och bönblad. 

' Sid. 602—608. 

? Allmänna inom Sverige äro arterna Aemorrhoidalis BOUCHE och Dra- 

cene HEEGER, sällsynt däremot /emoralis REUTER. 

3 E, HEEGER: »Beitr, z. Naturgeschichte d.Ins. Österreichs». 14 Fortz. 

Sid. 7—11. Taf. II. Separattryck ur »Sitzungsb. der math,-naturw, Classe 

d. Kais, Akad. d, Wissensch, zu Wien» Bd, XIV (1854). 

I 
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Just detta, eller att icke blott de fullbildade insekterna, 

utan äfven åtminstone larverna, från det de äro små, uppehålla 

sig å bladen, och att således efter all sannolikhet äfven äggen 

läggas i dessa, får man ju anse såsom utmärkande för de »äkta 

bladlefvande> bläsfotingarna. En sådan art som Phloeothrips 

frumentaria (BELING) kan ofta tillfälligt träffas i stor mängd på 

träd och buskar i närheten af sädesfält, fast den dock måste 

sägas lefva i blomställningarna af säd eller gräsarter. 

Till de äkta bladlefvande blåsfotingarna måste 1 öfverens- 

stimmelse med det sagda också räknas sådana som Zzmothrips- 

arterna, hvilka åstadkomma »thripsfläckarna» å sädesslagens och 

några andra gräsarters öfre bladslida, samt en sådan 7 #rips-art 

som obscura (O. F. MÜLLER) -HALIDAY" Den senare lägger 

nämligen sina ägg samt uppehåller sig oftast både som larv och 

zmago (fullbildad insekt) på öfre bladslidan af gräs: hos oss 

företrädesvis à mannagräset (Glyceria fluitans). 

Att äkta bladlefvande (barrlefvande) bläsfotingar finnas à 

barrträd, åtminstone a gran, har jag all anledning att antaga. 

Tillsammans med honor af Physopus pint UzEL (Thrips pint)” 

har jag nämligen en gang funnit några sma larver a barren af 

en liten gran vid Nederkalix den 17 aug. 1888. Denna art 

har jag för öfrigt träffat pa sma granar a Refsudden 1 Kalmar 

lin, vid Åstorp i Skane samt vid Långås i Halland, Vid Ne- 

derkalix lefde en ljus, med normalt utvecklade vingar försedd 

hane tillsammans med honorna af Zhrips pini. Han liknade 

så pass dessa honor, att han antagligen tillhörde samma art. 

A de andra nämnda orterna fann jag blott honor, fast dessa 

dock talrika. ; 

JORDAN har anmärkt, att Åeolothrips ( fasciatar) träffas à 

barrträd, och jag har en och annan gång funnit Åeolotlrips-lar- 

ver mellan barren pa små granar. Vid Nederkalix lefde rätt 

+ Om denna arts namn se här längre fram, sid. 97, i den på tyska 

återgifna sammanfattningen. 

5 H. UZEL, sid. 125 i det storartade, nyutkomna arbetet: » Monographie 

der Ordnung 7hysanoptera».. Königgrätz 1895. 

Då jag icke ännu tillräckligt hunnit pröfva värdet af de karaktärer, på 

grund af hvilka d:r UZEL uppställt släktet Physopus, bibehåller jag tills vidare 

släktnamnet Z7/rips äfven för denna art. 

2 
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talrika larver af nämnda släkte à en liten gran, och då jag 

bland dessa fann en hona af Aeolothrips vittata HALIDAY, är 

det ju högst antagligt, att äfven denna art är en »äkta barr- 

lefvande». | 

Dir UZEL har funnit några larver af en till gruppen Zubu- 

fera hörande bläsfoting à unga grenar af Adzes alba (sid. 392 

i hans arbete); eljest känner man intet om, huruvida nägon äkta 

bladlefvande art finnes inom denna grupp. I sitt arbete öfver 

blåsfotingarna anför han många, till gruppen Zeredrantia hö- 

rande arter, hvilka såsom fullt utvecklade träffats å blad, men 

nämner 1 allmänhet intet om larverna, hvarföre det är ovisst, 

om dessa arter äro äkta bladlefvande i den mening, jag här 

framställt. 

Sista sommaren kom jag att gifva akt på en först i d:r 

UZELS nämnda verk beskrifven, äkta bladlefvande Z/hrips-art". 

Jag fann den vid Ankarsrum i Kalmar län den 6 juli mellan 

de unga, fortfarande tillsammans ı gyttring sittande bladen af 

knäckepilen (SaZx fragilis) à ett stort honträd. Vid grenspet- 

sar, där bladen utvecklade sig normalt, förekom den emellertid 

ej. Endast en och annan bladlus visade sig i en del sådana 

gyttringar af unga blad. Men i mer hopträngda, mer eller min- 

dre deformerade bladknoppar voro icke allenast bladlössen tal- 

rika, utan jag kunde finna ända till 50 stycken större och min- 

dre Z%hrips-larver i en enda sådan knopp. Innanför ett af de 

yttre, dock blott omkring halfvuxna bladen, kunde jag räkna 

till 20 större larver. De mindre befunno sig i regeln innanför 

de inre, helt späda bladen. Jämte larverna träffades 1 till 3 fullbil- 

dade insekter i de flestå, larver hysande bladgyttringarna. Hanarna 

förhöllo sig i det hela i antal till honorna som 1 till 5. Några 

puppor stodo ej att upptäcka; ej häller kunde jag med tillhjälp 

blott af lup finna några Zhrips-ägg i de späda bladen, fastän 

larverna ju enligt största sannolikhet hade utkläckts inuti dessa. 

Hufvudorsaken till deformeringen vid grenspetsarna var här 

ej svår att finna. Öfver allt, där dessa voro angripna, träffades 

® Arbetet i fråga utkom i bokhandeln först efter det, att jag den 14 à : 
dec. 1895 hållit föredrag om denna 7#r#ps-art inför Entomologiska Föreningen 

samt därefter i en för tryckning till Föreningen inlämnad uppsats beskrifvit 

den under ett annat namn än d:r UZELS, 

> 
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nämligen en eller flera små mygglarver, enligt största sannolik- 

het tillhörande en Ceczdomyza-art. Genom sina angrepp 1 gren- 

spetsarna kommo dessa larver utvecklingen af de yngsta bladen 

att ske abnormt; de blefvo något mindre samt utvecklade sig 

långsammare än bladen vid de oangripna grenspetsarna, På 

detta sätt fingo Z/rzps-larverna under längre tid än eljest till- 

gång till så mjuka och späda blad, att de kunde hämta näring 

ur dessa, tills de blefvo färdiga att öfvergå till puppor, då de 

sannolikt sökte sig platser af annan beskaffenhet. Äldre blad 

hade påtagligen en för fast konsistens eller för tjock öfverhud 

för larvernas mundelar. Vid noggrannt betraktande kunde man 

visserligen finna, att 7%rzps-larverna ätit bort litet klorofyll här 

och där, men icke ens i bladgyttringar, där de voro som talri- 

kast, syntes de hafva åstadkommit någon större skada, åtminstone 

ej 1 jämförelse med mygglarverna. 

Bladlössen uppehöllo sig visserligen på större blad än 7h77ps- 

larverna, dock icke gärna på äldre än nätt och jämt fullvuxna. 

Troligen bidrogo också de genom sina angrepp till, att bladut- 

vecklingen skedde långsammare än vanligt, och äfven Z/rips- 

larverna själfva gåfvo antagligen i viss mån anledning härtill. 

Mygglarverna träffades, förutom innanför de allra yngsta bladen, 

vid grenspetsarna, äfven här och där i inbuktningar à något 

äldre blad. A först nämnda ställen iakttog jag vid några gren- 

spetsar 4 till 6 spolformiga, tämligen mörkt rosenröda ägg, till 

form och storlek liknande Ceczdomyza-igg. 

En och annan författare har varit af den åsikt, att blås- 

fotingar eller deras larver skulle angripa andra insekter — lefva 

af animalisk föda. JORDAN säger, att den omständigheten kunde 

tala härför, att man bland bladlöss på undersidan af fruktträdens 

blad allt emellanåt träffar enstaka 7/rzps-larver, som röra sig 

jämförelsevis lifligt, men han är dock ej af den åsikt, att de 

senare skulle angripa de förra. Han söker förklara sammanlef- 

naden därmed, att båda dessa slags insekter gärna söka sjuka 

blad. På detta sätt kan man antagligen oftast förklara före- 

komsten af blasfotingar tillsammans med t. ex. Phytoptus i gall- 

" bildningar, och i det fall, jag här omtalat, synes också denna 

förklaring på sätt och vis vara den rätta; det var Ceczdomyza- 

larverna, som genom sina angrepp så att säga beredde en lämp- 

4 
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lig jordmån för — i första hand 7%r2p5-larverna, men väl äfven 

för bladlössen. Äfven där 7%réps-larverna voro som talrikast, 

kunde jag omöjligen finna, att de på något sätt angrepo blad- 

lössen. Däremot hade de nog båda en fiende i en jämförelsevis 

stor acarid, af hvilken en och annan individ träffades 1 deras 

sällskap. 

Helt visst lefver den i fråga varande 7%rzps-arten uteslu- 

tande, af hvad den hämtar ur de späda pilbladen. De flesta 

larverna hade också bakkroppen delvis grönaktig af förtärdt 

klorofyll. 

Sedan jag en gång fått ögonen öppna för nämnda Z/rips- 

art, undersökte jag de unga bladgyttringarna af pil- och vide- 

arter flerstädes inom Kalmar, Östergötlands, Örebro och Kop- 

parbergs län. Å sälg (Salix caprea) och gråvide (S. cinerea) 

fann jag visserligen här och där utvecklade individer af ett par 

andra Z%rzps-arter än den omtalade innanför de yngre bladen, 

men aldrig några larver. Förhållandet var detsamma äfven å 

honträd af Saliv fragilis, t. ex. vid Fäsjön i Örebro län, dar 

de späda bladen utvecklade sig normalt, utan att blifva hindrade 

vare sig'af Ceczdomyza-larver eller på annat sätt. Men i Nora, 

ej synnerligt långt från nämnda sjö, förekommo larver samt en 

del utvecklade individer af den 7%rips, om hvilken jag här 

hufvudsakligast talat, ganska talrikt den 28 juli, dock icke i den 

mängd som vid Ankarsrum, innanför de unga bladen af sist be- 

rörda pilart, vid sådana grenspetsar, som synbarligen ej hade 

bladgyttringarna fullt normalt utvecklade; där dessa voro något 

snedvridna och efterkomna i växten. Här kunde jag emellertid 

hvarken träffa Ceczdomyza-larver eller bladlöss. Troligen voro 

själfva 7/%rips-larverna har hufvudorsaken till bladgyttringarnas 

mindre normala utveckling; möjligen hade också några af mig 

okända orsaker bidragit till att åstadkomma denna verkan. 

Endast vid Nordsjö i norra Östergötland fann jag (den 30 

juli) den i fråga varande Z/hrips-arten innanför de späda bladen 

af en annan Salix-art än fragilis — à S. caprea. Men här 

förekom blott en enstaka hona, inga larver. 

HEEGERS Thrips Sambuci har jag hittills, oaktadt myc- 

ket sökande ä våra fläderarter, å lindblad o. s. v., ej lyckats 

finna. 
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Den har behandlade pilbläsfotingen har af H. UZEL fått 

namnet 

Thrips salicaria ‘. 

2 och o& försedda med normalt utvecklade vingar. 

Hufvudets längd ofvantill, raknadt fran ôgonens framkant, 

kortare än dess största bredd bakom ögonen. Dessas diameter 

har ungefär samma längd som afståndet mellan dem och hufvu- 

dets bakkant. Oceilerna stora, sittande i trubbvinklig triangel”, 

i det de bakre äro mera aflägsnade från hvarandra än fran den 

främre. Afständet mellan ögonen ofvantill något större än deras 

diameter. Hufvudets tvärrynkiga sidor bakom ögonen något af- 

rundade. Antennernas griffel enledad, d. v. s. de hafva blott 

9 leder. Deras 3:e och 6:e leder ungefär lika långa, langre än 

2:a, 4:e och 5:e, hvilka sins emellan äro 1 det närmaste lika långa. 

Tredje leden smalast, dock föga smalare än 4:e. Profthorax' 

längd ofvantill oftast lika med hufvudets största bredd bakom 

ögonen samt något mindre än dess egen största bredd. Invid 

hvartdera framhörnet sitta 3 kortare, nära hvartdera bakhörnet 

2 längre (0,05 till 0,06 mm. långa), vid midten af bakkanten 2 

medelstora, närmast utanför dessa senare mot hvardera sidan 2 

korta samt slutligen nära hvardera sidan ungefär på midten af 

prothorax ett medelstort borst. Framtibierna sakna tand vid 

spetsen. Framvingarna äro tämligen starkt afsmalnande utåt, sa 

att förhållandet mellan deras bredd vid midten och största 

bredden vid stödjefjällets spets ej är större an 3 till 4. Af 

© »Monogr. d. Ordn. Thysanoptera», sid. 182, 183. 

Då d:r UZELS beskrifning af arten, ehuru tillräcklig för dess särskiljande, 

dock delvis grundar sig på andra karaktärer, än de här angifna, då han icke 

sett hanen eller larverna, samt då Zhrips salicaria vidare är synnerligen nära 

besläktad med några andra af honom uppställda arter, tror jag mig böra låta 

den här följande beskrifningen kvarstå i det närmaste orubbad, sådan jag hade 

utarbetat den före kännedomen af d:r UZELS arbete. 

> Detta, då man blott tager deras »lumen» (mera genomskinliga del) i 

betraktande. Hos äldre individer är det också endast den, man ser utvändigt. 

Hos yngre, i det hela mera ljusa individer, där man ock har lätt att se »lu- 

mens» mörka och stora infattning, visa sig ocellerna mycket mera närmade 

hvarandra, 

6 
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eröfre borst sitta à den främre disknerven 7 närmare basen, 2 

— hos fa individer 3 — närmare spetsen samt vanligast ett 

mellan dessa bada grupper. A den bakre disknerven sitta 10 

till 13 borst, raden börjande ungefär midt för det yttre af de 

7 borsten närmare basen å främre disknerven. Abdomen jämnt 

afsmalnande bakåt, då segmenten äro 1 normalt läge. 

Färgen är. beckbrun till ljust kastanjebrun (det senare van- 

ligast hos yngre individer). Antennernas 3:e och 4:e leder ljust 

gulgrå, den senare dock något rökig mot spetsen,.5:e leden blott ljus 

mot basen, 2:a oftast mot spetsen. Laren ofta ljusa mot basen, 

stundom äfven mot spetsen, de bakre dock oftast helt och hållet 

mörka. ‘Tarserna till största delen, framtibierna antingen blott 

mot spetsen eller ock till största delen, de båda bakre benpa- 

rens tibier mot spetsen, stundom ock något mot basen ljust gul- 

bruna. Framvingarnas skifva till de tre yttre fjärdedelarna jämte 

basen af stödjefjället mer eller mindre mörkt rökiga, eljest nästan 

ofärgade. Hos yngre individer äro framvingarna 1 sin helhet 

blott svagt smutsgulaktiga. En del invider (nyligen komna ur 

puppan) hafva i det närmaste hela kroppen, äfven de inre an- 

tennlederna, ljust gulgrå. 

Längd: ® 1,1—1,5, © 1—1,3 mm. 

Hona (2): Hos en medelstor individ utgjorde hufvudets 

längd à ryggsidan till framkanten af ögonen 0,009, till antenner- 

nas bas 0,11, dess största bredd bakom ögonen o,14 mm. Af- 

rundningen a hufvudets sidor är icke synnerligen stor, den stör- 

sta skillnad, jag uppmätt mellan hufvudets största bredd bakom 

ögonen och dess minsta bredd vid basen, utgjorde blott o,or 

mm. Afståndet mellan ögonens och hufvudets bakkant hos nyss 

nämnda, medelstora hona 0,045 mm. Mellan ocellerna finnas 

inga längre borst, men bakom hvardera bakre ocellen samt ögats 

inkant sitta tvänne små borst af omkring o,or millimeters längd 

samt tvänne andra, ännu smärre. Utanför dessa vid hufvudets 

sidor sitta också några små borst. Maxillarpalpernas inre led 

var hos nämnda honliga individ o,ort mm. lång; deras båda 

yttre leder ungefär af samma längd. Labialpalperna voro 0,0145 

mm. långa samf smalare än de förras yttre led. 

Antennlederna hade hos samma medelstora hona följande 

dimensioner: 

NT 
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Leds Sep etter tek I 2 3 4 5 6 7 

ano digi rome eee eee eee 0,018 0,032 0,043 0,036 0,032 0,045 0,018 

Största tjocklek (diameter)..... ... 0,025 0,025 0,014 0,016 0,018 0,02 0,009 

Tredje antennleden är synnerligen tunnväggig samt har ett 

spensligt skaft. Dubbeltrichomen” à 3:e och 4:e lederna dro jäm- 

forelsevis korta och svaga. Sjette leden har en hopknipning 

vid basen af det langa, nagot trichomlika har, som sittter a 

ledens insida. 

Hos en medelstor hona utgjorde prothorax' längd ofvantill 

0,14, dess största bredd o,17 mm. Utom de förut omtalade 

borsten äger prothorax ock jämförelsevis tätt sittande korta hår 

å ryggsidan. 

Benen äro tämligen grofva. Så voro hos den nämnda honan 

frambenens lar 0,145 mm. långa samt 0,06 mm. 1 största 

diameter, deras tibier o,12 mm. långa och 0,045 mm. i största 

diameter. 

Framvingarna voro hos samma hona 0,8, bakvingarna 0,65 

mm. långa. Håren i de förras bakkant äro jämförelsevis starkt 

krusade, de grofva vingborsten starkt brunaktiga hos äldre indi- 

vider. De 7 borsten närmare basen a den främre disknerven 

sitta i två, af en lucka skilda grupper. Oftast har denna nerv 

å sin yttre hälft 3 borst, hvilka kanske vanligast sitta på unge- 

fär lika afstånd sins emellan. Vanligt är emellertid också, att 

det inre, något utanför vingens midt sittande af dessa 3 borst 

är mycket längre aflägsnadt från de båda yttre än dessa sins 

emellan. Hos en och annan individ saknas det inre. En hona 

hade t. o. m. 3 borst à yttre hälften af främre nerven a den 

ena, blott 2 å den andra framvingen, utan att dock något märke, 

någon ledyta fanns för det saknade borstet. Stödjefjället har 

5 eller 4 borst vid inkanten samt ett vid ytterkanten förutom 

de båda tunnare, som vanligt mot spetsarna hoplagda borsten 

i fjällets spets. Bakvingarnas disknerv är jämförelsevis väl ut- 

vecklad samt har vanligen 2 små hår ungefär midt för stödje- 

* Dessa, af JORDAN beskrifna och först afbildade »dubbeltrichom» (sid. 

350) kallar han också »sichelförmiges Trichom» (förklaringen till fig. 14 a 

sid. 617). Med trichom menar jag tunnväggiga (ljusa), korta och tjocka har 

bildningar. 
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fjällstliken!". Denna är bred och i utkanten afrundad samt där 

försedd med tvänne långa hår, vanligast också med 3 mycket 

små, hakformigt böjda borst innanför håren. I framkanten midt 

emot stödjefjällsfliken hafva dessa vingar också tre små dylika 

borst, af hvilka dock oftast blott två äro krökta. 

Alla sex benens lår äga nära intill coxalleden de om 

locustidernas hörselorgan något påminnande organ, hvilka här 

längre fram beskrifvas, fast ej fullt så väl utvecklade som hos 

släktet Phloeothrips. 

Såsom betecknande för bakkroppens form må nämnas, att 

hos en medelstor hona 8:e segmentet vid basen var 0,17, 9:e 

segm. 0,135 och det tionde o,ı mm. bredt. Där andhålen sitta 

à Sie segmentets sidor, ser man oftast en rätt skarp, vinklig 

inknipning. Abdomens borstbeväpning är af medelmåttig grof- 

lek. Äggläggningsslidan var hos nyssnämnda hona o,18 mm. 

lång samt 0,047 mm. bred vid midten i riktning ofvanifrån nedåt 

eller bakifrån framåt. Dess yttre tredjedel är jämförelsevis svagt 

böjd samt försedd med omkring 10 något större tänder å hvar- 

. dera undre halfvan, innanför afböjningen, omkring 7 mindre 

tänder mot spetsen, utanför denna böjning, alla tänderna inåt- 

riktade. Smärre tänder förekomma också delvis mellan de först 

nämnda större. 

Hane (@). Längvingad och ungefär af samma färg som 

honan, ej anmärkningsvärdt ljusare. Kopulationsorganet, som 

liknar närstående 7%rzps-arters, var hos en medelstor & 0,118 

mm. långt ı sin helhet, 0,08 mm. räknadt fran den breda, basala 

stamdelen. De »hvita fördjupningar», som d:r UZEL omnämnt 

och afbildat hos Thrips physapus (Physopus), flava, anguste- 

ceps, viminalis, nigropilosa och dilatata (Tab. VI, fig. 102 

och 103) funnos hos ett par hanar 4 3—6, hos en 4 3—7 

abdominalsegmentets buksida. Hos de förra voro de af en kort, 

hos den senare at en långsträckt, elliptisk form, upptagande i 

förra fallet mindre, i det senare långt mera än hälften af buk- 

plattornas bredd. De aftaga något i längd framifrån bakåt. 

Larverna, hvilka icke nämnas af d:r UZEL, äro gulgrå, 

såsom nämnts, Ofta delvis grönaktiga på grund af genomlysande, 

 »Stödjefjällsfliken» motsvarar framvingarnas stödjefjäll, men är sällan 

eller aldrig afsatt från själfva vingskifvan. 

9 
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förtärdt klorofyll. De största voro 1,2 till me mm. långa. Utan 

att bestämdt kunna afgöra, hvad som för denna arts larver är 

särskildt utmärkande, tror jag mig dock om dem böra anföra, 

att abdomen ser ganska starkt tvärrynkig ut, med ett utstående 

veck för hvarje tvärrad af de ytterst små taggarna. Vid bak- 

kanten af 9 segmentets ryggsida sitter en kamlik rad af, vid 

basen breda, små taggar. Dettas och 10:e segmentets borst äro 

hos icke fullt utvuxna larver 0,035 till o,og mm. långa, det sena- 

res raka. De hafva, liksom de öfriga segmenten något krökta, 

framåt i längd aftagande sidohår med afstympade spetsar, oftast 

med en svag kolfansvällning. Hos äldre larver äro borsten pro- 

portionsvis kortare än hos yngre; de förra hafva äfven propor- 

tionsvis mera långsträckta antennleder. Den tvärstriering, som 

alltid synes åtminstone à 3:e och 4:e antennlederna, ter sig hos 

äldre larver nästan som suturer. Da hos en något mer än half- 

vuxen larv z:e antennleden var 0,033 mm. lang och 0,029 1 stör- 

sta tvärdiameter, så motsvarades dessa matt af 0,043 och 0,025 

mm. hos en larv, som syntes vara färdig att öfvergä till puppa. 

Hos den förra hade 4:e antennleden en längd af 0,047, en stör- 

sta diameter af 0,026 mm. Hos den större larven voro mot- 

svarande matt 0,054 och 0,025 mm. Suturen mellan 4:e och 5:e 

lederna är hos yngre larver svag; dessa båda leder synas nästan 

jämnt öfvergå i hvarandra. Genast efter hudömsningen är dock 

5:e leden liksom 4:e, 3:e och 2:a delvis inskjuten i närmast 

innanför varande led. De äldsta larvernas 5:e led är alltid tyd- 

ligt afsatt fran den 4:e samt har en inknipning ungefär på mid- 

ten. Nära spetsen af 4:e leden sitta tvänne rätt grofva trichom 

snedt emot hvarandra. 

Thrips salicaria har helt visst en vidsträckt utbredning, 

ty 1876 fann jag tvänne yngre, ljusare honor af den bland af- 

fallna videlöf den 9 okt. vid Jeniseisk i Sibirien, och d:r UZEL, 

som gjort så många intressanta fynd af blåsfotingar vintertiden, 

har då funnit arten, hufvudsakligast under Sa/zx-bark, i Böhmen. 

Han träffade där också en hona på ett ungt grenskott af vild 

humle i april, således under ungefär samma förhållanden, som 

den regelbundet förekommer hos oss. 

10 
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Übersicht nebst einigen Bemerkungen über die 
Verwandtschaft der Thrips salicaria mit 

anderen Arten etc. 

Echte blattlebende Blasenfüsse nennt der Verfasser nur solche 

Arten, die sich auf den Blättern fortpflanzen; deren Larven, nicht 

nur Imagines, auf den Blättern angetroffen werden. Zu diesen 

Arten rechnet K. JORDAN die Zeliothrips-Arten (Genus Helio- 

thrips HALIDAY), Zhrips Sambuct (STEPHENS) HEEGER und ver- 

schiedene andere Blasenftisse. Der Verfasser hebt hervor, dass 

die Limothrips-Arten und eine solche ZArzps-Art wie obscura 

(0. F. MÜLLER) HarL.! auch echte blattlebende genannt werden 

müssen. Die letztere Art lebt in Schweden in allen Verwand- 

lungs-Zuständen am gewöhnlichsten auf der oberen Blattfläche, 

seltener‘ in der Scheide einiger Grassarten, besonders aber auf 

Glyceria fluitans. 

Echte blattlebende Blasenfüsse kommen gewiss auch auf den 

Nadeln, wenigstens der Fichte (Pinus abies L.) vor. Der Ver- 

fasser hat einmal einige junge 7/rzps-Larven auf den Nadeln 

einer kleinen Fichte in Norrbotten (Schweden) zusammen mit 

mehreren Weibchen von ZArıps (Physopus) pint UZEL ange- 

1 H. UZEL hat in seiner vorher genannten Arbeit (S. 148—150) dieser 

Art den Namen Anaphothrips virgo gegeben. Es kann aber nicht bestritten 

werden, dass es ganz unmöglich ist zu wissen, welche Art MÜLLER mit seiner 

Beschreibung gemeint hat. Unbestreitbar ist es auch, dass HALIDAY unter 

dem Namen obscura die Art, welche Dr UZEL virgo nennt, hinreichend und 

richtig zum ersten Mal beschrieben hat. Darum muss ja der Artname obscura 

beibehalten werden, Die Ansicht des Dr UZEL, dass »ausserdem der Name 

obscura auf eine lichte (»obscura flavescens» MULI..) Art keineswegs passt», 

kann ja auch nicht berechtigen diesen Artnamen heraus zu streichen, Was 

die Art Zhrips physapus (L.) HAL. = physopus UzEL betrifft hätte ja Dr 

UZEL ungefähr dieselbe — und eine noch grössere — Ursache gehabt dieser 

Art einen neuen Namen zu geben. LINNÉ sagt (Fauna Sv, Ed. II. S. 267) 

von seiner Art: »Azienne — atre», Er hat also nicht die Art physapus 

HAL. gemeint. Seine Beschreibung der Larve etc, zeigt aber, dass er einige 

Arten verwechselt hat. Für die Art Arysapus hat Dr UZEL den von HALIDAY 

zuerst präcisirten Namen (nur mit Veränderung eines Buchstabens) mit recht 

beibehalten (S. 174). 

Entomol. Tidskr. Årg. 17. H. 2 (1896). ry 7 
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troffen. An demselben Orte wurden verschiedene Larven von 

Aeolothrips nebst einem Weibchen von Aeolothrips vittata HAL. 

gefunden — auch diese Larven auf den Nadeln und an jungen 

Zweigen einer kleineren Fichte. Es ist ja sehr wahrscheinlich, 

dass die Larven den beiden genannten Arten angehörten, und 

dass diese Arten ihre Eier irgendwo an den Fichten, wie ich 

glaube, in die Nadeln ablegen. 

Thrips pint kommt auch im Süden Schwedens vor. Nur 

einmal hat der Verfasser ein Männchen, das wahrscheinlich die- 

ser Art angehörte, mit den Weibchen zusammen angetroffen. 

Dieses Männchen hatte eine lichtere Farbe, normal entwickelte 

Flügel und war, wie gewöhnlich, etwas kleiner als die Weibchen. 

Unter den Tubuliferen ist noch keine echte blattlebende 

(nach der Meinung des Verfassers) Art gefunden. Vielleicht gibt 

es aber auch solche, denn Dr UZEL hat einige Tubuliferen-Lar- 

ven an jungen Zweigen von Adzes alba angetroffen. Zufällig kann 

ja z. B. Phloeothrips frumentaria (BEL.”) massenhaft ‘auf den 

Nadeln oder Biättern und Zweigen verschiedener Bäume, die 

unfern Getreidefeldern wachsen, angetroffen werden. 

Dr UZEL führt viele Arten von Blasenfüssen an, die an Blät- 

tern gefunden sind; im Allgemeinen sagt er aber nichts über 

die Larven. 

Im Juli (am 6) fand der Verfasser ZArzps salicaria UZEL 

sehr häufig auf jungen "Trieben des gewöhnlichen Weidenbaumes 

(Salix fragilis) in der Nähe von Westerwik (Schweden), unge- 

fihr ein Männchen gegen 5 Weibchen, ein bis drei /magznes, 

einige bis 50 Larven auf jedem von 7%rzps bewohnten Triebe. 

Die Blasenfüsse kamen nur auf solchen Trieben vor, die mehr 

oder weniger deformirt waren, und nur zwischen den noch ın 

der Knospenlage sich befindenden jungen Blättern. Die ausge- 

wachsenen, zum Verpuppen fertigen Larven befanden sich inner- 

halb der ungefähr halb erwachsenen Blättchen. Auf grösseren 

2 Da ich fortdauernd der Ansicht bin, dass BELING zuerst diese Art 

hinreichend beschrieben hat, behalte ich den Namen /rumentaria bei. Ich 

werde in einem späteren Aufsatze einige Bemerkungen über die Auffassung 

des Dr UZEL der von mir in dieser Zeitschrift erwähnten Blasenfüsse mittheilen. 

12 



TRYBOM: PHYSAPODNOTISER. 99 

Blättern könnten sie augenscheinlich keine hinreichende Nahrung 

holen; die Oberhaut dieser Blatter ware, wie es scheint, zu derb 

für die Mundtheile der Larven. HEier konnte der Verfasser nicht 

finden, obwohl sie gewiss in die jüngsten Blättchen, zwischen 

welchen sich die sehr kleinen Larven aufhalten, gelegt werden. 

Der Ansicht des Verfassers nach wird das Gedeihen der 

Larven sehr befördert durch die Deformirung der jungen Wei- 

denblatter. Das Wachsthum der Blätter wird dadurch so verzögert, 

dass die Larven zarte Blattgewebe und leicht zugängliche Nahr- 

ung finden können, bis sie fertig werden die Blätter zu verlassen 

um sich anderswo zu verpuppen. 

Die Ursache der Deformirung der Blätter war bei dem 

erwähnten Falle nicht schwer zu finden. Die Zweigspitze jeder 

deformirten Knospe war nämlich von einer oder einigen Ceczdo- 

myta-Larven angegriffen. Zusammen mit den Blasenfüssen lebten 

zahlreiche Blattläuse, die wahrscheinlich auch zu der Deformirung 

beitrugen, und die Z%rzps-Larven selbst waren wohl nicht ganz 

unwirksam in dieser Hinsicht. 

Dass die Blasenfüsse die Blattläuse oder die Ceczdomyza- 

Larven auf irgend einer Weise angriffen, konnte der Verfasser 

nicht bemerken. Wie K. JORDAN in seiner »Anatomie und Biol. 

der Physapoden» (S. 602) sagt, »werden kranke Blätter über- 

haupt gern von 7%rzips besucht». In dem hier erwähnten Falle 

waren es hauptsächlich die Ceczdomyza-Larven, die, so zu sagen, 

den Erdboden für die Blasenfüsse und die Blattläuse zubereiteten. 

Thrips salicarıa wurde später im Juli bei Nora in Nerike 

gefunden, auch hier in deformirten Blattknospen von Salix fra- 

gilts, aber nicht so häufig wie früher. Die Ceczdomyza-Larven 

und die Blattläuse waren hier nicht zu finden. Ausser den Bla- 

senfüssen selbst gab es hier vielleicht auch eine andere, dem 

Verfasser unbekannte Ursache der Deformirung. 

Innerhalb der jungen Blätter anderer Salx-Arten als 

fragilis fand ich im Sommer 1895 nur ein Weibchen von 

Thrips salicaria. Imagines von anderen T7hrips-Arten wurden 

nicht selten zwischen den jungen Blättern verschiedener Weiden 

angetroffen, nie aber Larven. Ich kann also noch nicht behaup- 

ten, dass diese letzteren Arten echte blattlebende in vorher er- 

wähntem Sinne seien. 

13 
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Dr UZEL hat eine neue Art — Thrips vimmalis — be- 

schrieben  (S. 196, 197), die im August auf .Weiden-und 

Schwarzpappelblättern in Böhmen gefunden wurde. TZ/rips sa- 

Zicaria (nur Weibchen) fand er »im Winter hauptsächlich unter 

Weidenrinde», im April ein Exemplar »auf jungen Trieben des 

wilden Hopfens». Diese beiden Arten sind sehr nahe verwandt. 

Ausser der Grösse, die ja bei den Blasenfüssen sehr wechselt”, 

hat Dr UZEL nur einen Unterschied genannt, der spezifisch sein 

kann. Zörips salicaria hat den »Kopf etwas mehr breit als 

lang», wemenals »etwa so lang wie breit» (S. 183 und 197). 

Da von der ersteren Art nur die Wintergeneration, von der 

letzteren aber eine Sommergeneration (im Aug.) gefunden war, 

könnte man vielleicht annehmen, dass man es nur mit Zeit- 

varietäten zu thun habe. Alle die Individuen, die der Verfasser 

von salicaria gemessen hat (etwa 30 Weibchen und 6 Männ- 

chen), und die im Juli gesammelt waren, hatten aber auch den 

Kopf wenigstens deutlich breiter als lang (Siehe Seite 93). Ge- 

wöhnlich ist der Kopf nach hinten etwas verengt; der grösste 

von mir gemessene Unterschied in der Breite des Kopfes hinter 

den Augen war aber nur 0,01 Millimeter. 

Dr UzZELS Beschreibung über die Färbung, d. h. in diesem 

Falle, wo es sich nicht — wie bei mehreren Tubuliferen — 

um eine rothe Pigmentirung unter der Haut handelt, über den 

Grad der Chitinisirung der verschiedenen Kôrpertheile. von 

Trips salicaria stimmt überhaupt sehr gut mit den Verhält- 

nissen bei den von mir untersuchten Individuen; mehrere (in 

der Regel die jüngeren) dieser Individuen waren aber im Gan- 

zen heller — hell kastanienbraun, statt pechbraun. Einige 

Exemplare hatten das 2:te Fühlerglied gegen das Ende licht. Die 

Vordertibien waren bei einigen Individuen nur gegen das Ende, 

bei einigen beinahe gänzlich hell (hell gelblich graubraun), bei 

anderen mit allen Uebergiingen. Uebrigens waren die Beine so 

gefärbt, wie Dr UZEL beschreibt. Die Vorderfliigel sind bei 

jüngeren (vielleicht auch bei einigen etwas älteren) Individuen 

mehr schwach getrübt. Die »Hauptader» (die vordere Längs- 

ader) dieser Flügel ist an ihrer äusseren Hälfte vielleicht am 

3 Bei Messungen hat der Verfasser schon längst die von Dr UZEL. (S. 

281, 282 und 458) genannten Vorsichtsmassregeln befolgt. 

14 
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gewöhnlichsten mit drei Borsten besetzt. Diese Borsten sitzen 

theils mit ungefähr gleichen Zwischenräumen, theils so dass die 

innere viel entfernter von den beiden iibrigen ist als diese unter 

sich. Die innere dieser 3 Borsten fehlt bei mehreren Individuen. 

Ich habe auch geschen, dass der eine Vorderflügel eines Weibchens 

alle drei, der andere nur die beiden äusseren Borsten besass, 

ohne dass eine Borste abgefallen war. Einzelne Individuen 

hatten 3 Borsten gegen dass Ende nebst einer etwas ausserhalb 

der Mitte der genannten Ader. Die Anzahl der erwähnten Bor- 

sten variirt also von zwei bis vier. In diesem Falle kann es 

sich aber kaum um Varietäten handeln. 

Die beiden 7%rzps-Arten des Dr UZEL major und sambuci” 

sind auch mit sa/zcarza sehr nahe verwandt; nach nur den ge- 

gebenen Beschreibungen zu urtheilen scheinen major und salicaria 

wenigstens nur Varietäten derselben Art zu sein. Dass auch die 

Vorderflügel von 7%rips major »licht» oder nur »schwach ge- 

trübt» sind, kommt ja auch bei sa/caria vor. Bei major sind 

ja »alle Schenkel zuweilen dunkel und an beiden Enden lichter». 

An den Fühlergliedern, an den Borsten, an der »Haupt- 

ader», den Vorderfliigeln und der Körperfarbe, die auch bei 

Thrips major variirt, gibt es keinen Unterschied zwischen die- 

sen beiden Arten. 

Thrips sambuci UZEL ähnelt sehr den helleren Individuen 

von major und salicaria. Dr UZEL hat gewiss auch ältere 

Exemplare von sambuci gesehen und beschrieben. Bei dieser 

Art sollte also, nach seiner Beschreibung zu urtheilen, die lich- 

tere Farbe sich das ganze Leben hindurch beibehalten. Indessen 

wird es ja sehr schwer — wenn möglich — hellere Individuen 

der salicaria und major von sambuci zu unterscheiden. Ganz 

junge, beinahe graugelbe Exemplare von sa/caria haben auch 

die Fühler und die Beine hell gefärbt; nur das 6:te und das Ende 

4 Thrips sambuci HEEGER werde ich nicht, wie Dr UZEL es gethan 

hat, mit 7%. sambwi UZEL (S. 181) zu identifiziren wagen. Die erstere hat 

nämlich nach der Beschreibung »das sechste Fühlerglied — — — mit zweimal 

geringelter Spitze, und die Fig. 5, Taf. II bei HEEGER zeigt Vorderflügel 

mit Zahlreichen Borsten in einer ununterbrochenen Reihe auf der »Hauptader». 

Die Beschreibung HEEGERS sagt von dieser Ader, dass sie wie die hintere 

und »wie der Vorderrand mit kurzen schwarzen Borsten. besetzt ist». 

. 
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des 5:ten Fühlergliedes sowie die Schenkel sind etwas bräunlich 

angestrichen. Ein solches Weibchen habe ich so spät wie am 

9 Okt. unter abgefallenem Weidenlaub bei Jeniseisk in Sibirien 

im Jahre 1876 zusammen mit einem dunkleren gefunden. 

Diese Art hat also eine grosse Verbreitung — Bohmen, 

Schweden, Sibirien. 

Das Männchen ist etwas kleiner als das Weibchen, hat aber 

dieselbe Farbe und ist langgeflügelt. Die »weissen Vertiefungen», 

die Dr UZEL auf der Unterseite des 3—7:ten Abdominalsegmentes 

einiger 7r7ps-Arten gefunden hat, kommen auch bei den Männ- 

chen von salcarıa vor. Leider scheinen diese Vertiefungen 

keine Artcharaktere darzubieten. Einige Exemplare hatten näm- 

lich sehr lange, mehr als die Hälfte der Breite der Bauchplatte 

einnehmende, elliptische Vertiefungen auf den 3—7:ten Segmenten, 

eines aber kürzere, breit elliptische, nur 1/1 his 1/3 der Breite 

einnehmende solche Vertiefungen auf den 3—6:ten Segmenten. 

Ueber in den Beinen der Blasenfüsse befindliche Organe, 

die an das Gehörorgan von Locusta erinnern. 

Bei allen den zehn PAloeothrips-Arten, die ich untersucht 

habe, fand ich in den Schenkeln aller drei Beinpaare eigen- 

thümliche Gebilde, die gewissermassen an das Gehörorgan der 

Locustiden® erinnern. Sieht man die Schenkel des Genus 

Phloeothrips von der Seite an, wird man bei hinreichen- 

der Vergrösserung leicht genug kleine längliche Felder da, wo 

die Verengerung gegen das Coxalglied beginnt, bemerken. 

Das im übrigen dickere Chitinskelett der Schenkel ist in diesen 

Feldern sehr dünn, beinahe durchsichtig. Am gewöhnlichsten 

findet man ein grösseres gebogenes (Fig. ı, 2 und 4 a) und 

unterhalb dieses ein fast gerades kleineres (Fig. 1—4 b) Feld 

von genannter Beschaffenheit. Die Felder sind von verschiedener 

5 Confer: V. HENSEN »Ueber das Gehörorgan von Locusta». Zeitschr. 

f. wissensch. Zoologie. B. XVI. H. 1. (1866), S. 190— 207. ares 
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Grösse. Es kann, z. B. bei Phloeothrips tibialis REUTER, vorkom- 

men, dass man an dem linken mittleren Schenkel nur ein gera- 

des, an dem rechten ein gerades und ein gebogenes Feld findet. 

In den Feldern sieht man eine Reihe von runden Gebilden, 

jedes in der Mitte mit einem dunklen Punkte. Es ist zu bemer- 

ken, dass diese durch die Aussenwand der Felder sichtbaren 

Gebilde successiv gegen das eine Ende der Reihe an Grösse 

abnehmen. Die grössten, die ich gesehen habe, waren nur 0,0035 

bis 0,004 Millim. im Durchmesser. 

Da der Theil des Schenkels, in welchem die genannten 

Felder sich befinden, wie an den Hinterschenkeln von P/loeo- 

thrips selinodis REUTER, einen Durchmesser von nur circa 0,04 

Millim. hat, und da ausserdem, wie schon gesagt, der Chitin- 

panzer der Beine verhältnissmässig dick ist, wird es bei Anwen- 

dung der Schnittmethode gewiss sehr schwer werden die inneren 

Theile des genannten Organes einigermassen unbeschädigt und 

in richtiger Lage heraus zu präpariren. 

In sofern man es von aussen schen kann, ähneln die er- 

wähnten runden Gebilde den Deckzellen der Gehörstifte bei 

Locusta (Fig. 5—13. Taf. X in der citirten Arbeit von HEN- 

SEN); der dunkle Centralfleck in deren Mitte kann ja »der Kopf 

des Stifts» (S. 200), wenn nicht der Kern der Deckzelle, sein. 

Auch bei dem Gehörorgane von Locusta nehmen die Deck- 

zellen nach und nach gegen das eine Ende der Reihe, die sie 

bilden, in Grösse ab. 

Bei verschiedenen Arten der Terebrantien habe ich auch das 

hier erwähnte Organ in den Schenkeln aller Beinpaare gesehen; 

es ist aber bei ihnen von einer sehr veränderlichen Form. Alle 

die Arten des Subgenus Z/rips HALIDAY, die er eudactyti 

nennt“; und die ich gesehen habe, besitzen dieses Organ; bei 

der hier erwähnten Art 7Z%rips salicaria kommt es z. B. 

auch vor. 

$ In WALKERS »List, of the Spec. of Hom. Insects» etc. S. 1,107 

und 1,108. 
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Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 3. Fig. 4. 

Fig. 1—3. Phloeothrips tibialis REUTER, 9 = Megalothrips 

lativentris (HEEGER) nach H. UZEL, 9. 

Fig. ı: Die Basis eines‘ vorderen, 2 eines mittleren, 3 eme> 

hinteren Schenkels. 

Fig. 4. Phloeothrips setinodis REUTER, 9. Die Basis des Hin- 

terschenkels. Der Durchmesser bei ++ beträgt 0,043 Mil- 

limeter. 

a und b sind die oben erwähnten helleren Felder. 

Die Figuren sind nach den mit den deutlichsten »helleren 

Feldern» versehenen Z’hloeothrips-Schenkeln, die der Verfasser 

gesehen hat, von Herrn A. EKBLOM gezeichnet. 



ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 29 FEBRUARI 1896. 

Sedan ordföranden, professor CHR. AURIVILLIUS, hälsat de 

talrikt församlade medlemmarna och särskildt välkomnat de många, 

som för första gången voro närvarande i Föreningen, anmälde 

han, att sedan föregående sammankomst följande personer invalts 

i Föreningen: A. A. J. SILFVERSKJÖLD, kassör, Stockholm; A. G. 

HUMBLA, apotekare, Falkenberg; HELMER ORTENGREN, Helmers- 

hus, Ekestad, Skåne, grefve H. E. G. HAMILTON, ôfverdirektôr 

i kongl. patent- och registreringsverket 1 Stockholm; J. NILSSON 

NYBLEN, läroverksadjunkt, Kalmar; friherre A. TH. ADELSWARD, 

disponent, Åtvidaberg : friherre C. H. Po. M. D’ALBEDYHLL, jäg- 

mästare, Växiö; C. F. L. EHNBOM, jägmästare, Nyteboda i Ble- 

kinge; C. A. F. GYLLENKROK, jägmästare, Torsjö vid Eksjö samt 

O. WıBoM, studerande, Hufvudsta vid Stockholm. 

Därefter omtalade ordföranden det af riksdagens båda kam- 

rar utan votering den 22 dennes fattade beslut att bifalla Kongl. 

Maj:ts proposition om inrättandet af en Entomologisk Försöksanstalt 

i närheten af Stockholm. Entomologiska Föreningen, från hvilken 

idén härtill utgått och som sedan allt jämt arbetat för denna 

idés realisering så mycket i dess förmåga stått, vore nu skyldig 

att på allt sätt “underst6dja’ denna anstalt och befrämja dess än- 

damål, så att den blefve, hvad man med säkerhet kunde hoppas, 

en verklig hjälp för våra landtbrukare i deras ofta tröstlösa strid 
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mot skadeinsekterna. Med anledning häraf framställde ordföran- 

den ett inom styrelsen fattadt beslut att föreslå Föreningen, att 

till den nya anstalten, såsom gåfva, utan några därvid fästade 

villkor, öfverlämna sina synnerligt värderika insektsamlingar, 

hvilka nu förvaras i särskild lokal vid Drottninggatan. Detta 

förslag vann Föreningens odelade bifall. Hvad som sålunda skänktes 

till den entomologiska försöksstationen utgöres af framlidna stats- 

rådet FAHR@I svenska samlingar jämte dem, som blifvit hopbragta 

af prof. ÖSKAR SANDAHL, fältläkaren P. A. EDGREN och revisorn 

J. W. ANKARCRONA. 

Föreningen uttalade på samma gang, att dessa samlin- 

gar härigenom skulle komma till största möjliga nytta och sa- 

lunda pa bästa sätt uppfylla det ändamål, de ädla gifvarna där- 

med afsett, då de genom gåfva eller testamente öfverlämnat dem 

till Föreningen. Man kan på goda skäl säga, att denna den 

Entomologiska Föreningens storartade gåfva bör vara en god 

hjälp för försöksanstalten, i synnerhet vid början af dess verk- 

samhet. 

Från d:r GEORG VON SEIDLITZ i Königsberg, hvilken blifvit 

vald till Föreningens hedersledamot, hade en tacksamhetsskrif- 

velse ingått, hvari han på ett för oss svenskar smickrande sätt 

erinrade om, att den entomologiska forskningen ända sedan 

LINNÉS dagar i Sverige alltid ägt synnerligt framstående för- 

kämpar. 

Revisionsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades 

styrelsen för föregående års förvaltning. 

Aftonens första föredrag hölls af landtbruksinspektören Aut. 

LYTTKENS »om några drag ur insekternas lif», hvarvid bilder, 

grundade på egna iakttagelser, framställdes från lifvet i bi- och 

myrsamhällena. Därefter framträdde statsentomologen SVEN 

LAMPA, som med vanlig sakkännedom höll ett med synnerligt 

intresse afhördt föredrag »om för åkerbruket skadliga insekter». 

Det var hufvudsakligen de skador, som förorsakats af ällon- 

borren inom Sveriges södra provinser, samt de medel, man an- 

vändt till dessa plagodjurs bekämpande, som afhandlades. De 

skador, som åstadkommits af endast ållonborrarna och som 1889 

för Hallands län uppskattats till 553,623 kronor och nästan till 

lika mycket i Kristianstads län, hade under de senaste härjnings- 
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åren högst betydligt nedbragts, tack vare den rationelt ordnade 

plockningsmetoden. 

Talaren varnade dock för att tro, det man härmed vore fri 

från faran, och uttalade det önskvärda uti, att riksdagen fram- 

gent, likasom under aren 1890—1896 ägt rum, beviljade medel, 

så att ett kraftigt ingripande genast måtte kunna ske, ifall bör- 

jan till en härjning helt oförmodadt skulle inträffa. Som bekant 

bidraga kommunerna, hushållningssällskap eller landsting inom de 

härjade områdena med hälften af kostnaden för utrotningsarbetena. 

I den lifliga diskussion, som uppstod med anledning af de 

båda föredragen, deltogo direktör HOLMERZ, prof. CHR. AURI- 

VILLIUS, kapten C. GRILL, dir TRYBOM, dir C. NYSTRÖM. m. fl. 

Folkskolläraren J. A. ÖSTERBERG framvisade ex. af en ska- 

deinsekt, en fluga, hvars larv såsom bladminerare angriper Chry- 

santhemum-plantorna. Med anledning häraf omnämnde öfver- 

direktör A. TH. ODELBERG, som drifver en större Chrysanthemum- 

odling, att för ett par ar sedan hans plantor blifvit hemsökta af 

en larv, som höll sig i bladvecken och afat stjälkarna till blom- 

knopparna, samt sålunda hotade ödelägga hela odlingen. Genom 

ymnig besprutning med vatten och ett rikligt användande af per- 

siskt insektpulver hade dock den otrefliga gästen aflägsnats. 

Prof. CHR. AURIVILLIUS förevisade fluglarver, som af profes- 

sor HENSCHEN i Upsala anträffats 1 matsmältningsorganen hos en 

människa. Tyvärr voro larverna genast lagda i sprit, och inga 

försök hade gjorts att söka utkläcka dem, genom att t. ex. lägga 

dem i en ask med något jord på botten. Att döma af larvens 

utseende var det en med vår husfluga närbesläktad art. 

Doktor CARL NYSTRÖM framställde därefter tvänne frågor 

att vid nästa sammanträde diskuteras, då den framskridna tiden 

ej tillät att göra det under denna aftons lopp, nämligen: 1:0) I 

norra Finland har mot gräsmasken användts en inympningsmetod 

(parasitsvamp?). Huru har denna metod lyckats? 2:0) Hvilka 

fordringar bör man ställa på en försöksanstalt för skogskultur ur 

praktisk entomologisk synpunkt? 

Under aftonens lopp voro förslagsritningar till en entomolo- 

gisk försöksstation utställda. 

Vid supén utbragtes i högstämda ordalag af prof. AURIVIL- 

LIUS en skål för den nya försöksstationens framgång, hvarjämte 

2 
2 



108 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1890. 

talaren uttryckte Föreningens djupt kända tacksamhet till de 

institutioner och enskilda personer — särskildt motionärerna i 

frågan vid föregående års riksdag, d:r NYSTRÖM och kontrakts- 

prosten REDELIUS — hvilka bidragit till frågans lyckliga lösning. 

Öfverdirektör ÖDELBERG svarade härpå å landtbruksstyrelsens 

vägnar och d:r NYSTRÖM i ett humoristiskt anförande å riksdags- 

männens. 

Claes Grill. 

Revisionsberättelse för år 1895. 

Som den ena af de vid Entomologiska Föreningens sammanträde den 

¥4 sistlidne december utsedda revisorer, kanslisekreteraren S. NORDSTROM, an- 

mält sig förhindrad att närvara vid granskningen af. Föreningens räkenskaper, 

har undertecknad, WERMELIN, vid samma tillfälle utsedd till revisorssuppleant, 

i stället inträdt; och få vi, efter företagen granskning af räkenskaperna, afgifva 

nedanstående berättelse: 

Ställningen i allmänna kassan utvisas af följande öfversikt: 

Debet. 

Inkomster : 

Under året influtna årsafgifter a 6 kr.: 

Br Stu fon QUO QAR ses ak Er Pen eee aes 18; — 

285 32 Tage en a 1,746: 

Räntor från Föreningens 4 fonder (399: 15) samt à kassans 

esiasmedelly (20% 62) 2... 0.00 22 22 ER 428: 77 

Statsanslag för utgifvande af »Uppsatser i praktisk entomologi» 1,000. — 

Behällning 4 sålda exemplar af Föreningens förlagsartiklar...... 181: 31 

Halda separater n. ms urabiblioteker es se mn: 93: 95 

Insandtlaf herr AN BER Gea) Elelsineitonsi= sass seen nee 1:55 

60: — Insamlade medel till ett vandringsstipendium ==. 

Kredit. 

Skuld wid arets början till kassajorwallnern SN IT 

Utgifter : 

Framställandet af årgång 1895 af tidskriften och af 

häftet 5 af »Uppsatser 1 praktisk entomologi» : 

"Tryckning), papper och\ haftning 2 2 mer 1,346: 29 

Transport 1,346:29 102: 61 
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ENELL & WERMELIN: REVISIONSBERÄTTELSE 1895. 109 

Transport 1,346: 29 102:61 

Illustrationer (hvaraf 4 kr. skänkts till Oskar 

SAND AEES af OMG ies earns oe ee en se 439: 25 

Författarearfvoden (hvaraf 55 kr. skänkts till OSKAR 

SANDATILSHTONG) a ae nn 295:32 > 580-86 

Utsändning af tidskriften till in- och utlandet =... 246: 87 

Wopbordskostnader se seus LE anal MET IE EL 37233 

För biblioteket (bokinköp, inbindning, frakter, brandförsäkring 

ee ee mn eee 379: 76 

För insektsamlingen (hyra af lokal, ved, städning och brand- 

PODS ARTI Oo.) sete at oer ae en tae LE MR N fö SSR 193: — 

Horesammank ons teria sn sane ae D»: 63: 13 

Vandringsstipendiet (stipendiet 60 kr., cirkulär 5 kr.) 65: — 

IDR OR eS eee ee Soin er Se, ee BEVISEN SEE aa 17:20 

Bernlinnestillarsoomn Ser ee a 325: 82 

Summa 3,511:58 

Af Föreningens 4 fonder, från hvilka alla dara upplupna räntor öfverförts 

till allmänna kassan, hafva två, nämligen A, F, REGNELLS fond och P. FE. 

WAHIBERGS fond, under året icke undergått någon förändring. 

Ständiga ledamöters fond har genom inträde af 5 nya ständiga ledamö- 

ter ökats med 500 kronor. ÖSKAR SANDAHLS fond har vunnit en tillökning 

af 109 kronor, i det att såsom gåfvor lämnats 50 kronor af sällskapet » Fauna», 

4 kronor af fotografen A. ROESLER, 16 kronor 88 öre af förste fiskeriassisten- 

ten TRYBOM, 9 kronor 37 öre af byggmästaren HOFFSTEIN, 5 kronor 31 öre 

af byråchefen MEVES och 23 kronor 44 öre af fil. doktor E. REUTER, 

Föreningens egendom utgjorde vid årets början: 

APS RECNELES MON Fra Baer ae ho fo MA ie eth 2 Kr, 2,000; — 

Ee DMRS HISBIER CS PC ONE fee, LP ATEN reg el ees nu » 2,000: — 

SR GE TS ENCRES EEE AE PR eae + 2000: 

MIÉRARES AND A HIS) OM so 2e ne ans" nr Le » 3,732: — 

Summa Kr. 9,732: — 

hvarifrån afgär allmänna kassans skuld till kassaförvaltaren ... >» 102: 61 

Saldo Kr. 9,629: 39 

samt vid årets slut: 

Ba REGNENTS ONCE EEE ER Mena Kr. 2,000: — 

DER ENV IR EIRE RC SAC ONE SE ese Se Ne ent us » 2,000: — 

eeenClp yd WeUn Mineral (O2 nn eS »0 .,2,500: — 
= + + y 

WSREARESANDAHTSHERO Mm no : » 3,941: — 

Pena Tralluarın kassanıı En nn... > 325: 82 

Summa Kr, 10,666: 82 
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Härtill kommer Föreningens bibliotek äfvensom restupplagor af publika- 

tioner, för försäljning afsedda separattryck, insektsamlingen och en del inven- 

tarier. 

Den ekonomiska ställningen har sålunda förbättrats med 1,037 kronor 

43 öre, förutom en dyrbar ökning i Föreningens bibliotek. 

Ledamöternas antal vid 1895 års slut: 

Hedersledamöter: 1:a klassen 

DK 2:a De ees ke Oe LL à 2 8 

Standicasledamoter korporatlomens-ssasss 2 sea ee 4 

D:o Personer Et 2-6 oe mer eee 15 
ES, 

Arsledamöter i Sverige: korporationer __............. 10 

CISCO > een 25 P 57 267 

D:o IE NOTER EDETS ONC SR Io 

D:o i Finland Dre DS Ree ne VER oe. DEN 12 

D:o YA Danmarks. END RENTE ELDER LINE 6 
2.4295 

Korresponderande ledamöter 1 utlandet_--__---------------------- 12 

Summa 334 

Af ärsledamöterna i Sverige voro 3 befriade frän ärsafgifter. 

Fondernas medel voro vid ärets utgäng placerade i 

Stockholms Pantaktiebank, desposition à 4 % 

Stockholms Inteckningsgarantiaktiebolag, à kapitalräkning, a 

Bho Of Bsc SE Se Ae Sa ena teen se » 200: — 

Bankirfirman C. G. CERVIN, 4 löpande räkning, à 3 % (pro- 

VISOLISKE) Mae u oo eee eae ne een. » 5,000: — 

Stockholms Handelsbank, upp- och afskrifningsräkning ....----- » 41: — 

Summa kronor 10,341: -— 

Föreningens säkerhetshandlingar äro förvarade hos Stockholms Inteck- 

ningsgaranti-aktiebolag enligt bevis, som af oss granskats. Räkenskaperna äro 

i synnerligen god ordning och försedda med tillhörande verifikationer, hvar- 

före vi på grund af sålunda verkställd granskning tillstyrka Entomologiska 

Föreningen att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för dess förvalt- 

ning under år 1895. 

Stockholm den 20 Februari 1896. 

H. G. O. Enell. J. H. Wermelin. 

[#2] 
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NORSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1894— 1895. 

I NORGE OG SVERIGE TRYKTE ARBEIDER AF NORSKE FORFATTERE. 

HELLIESEN, THOR, Bidrag til Kundskaben om Norges Coleopterfauna (IV). — 

Stavanger Museums Aarsberetning for 1893. Stavanger. 1894. p. 29—50. 

— —, Fortegnelse over Coleoptera, fundne paa Jæderen og i Ryfylke i 1892— 

93. — loc p. 51—83. ” 

______, Bidrag til Kundskaben om Norges Coleopterfauna (V). — Stavanger 

Museums Aarsberetning for 1894. Stavanger. 1895. p. 29—44. 

Kjer, Hans, Fortegnelse over Bladhvepse indsamlede i det sydlige Norge i 

1893. — Entom, Tidskr. Årg. 16. Stockh, 1895. p. 155—156. 
SCHNEIDER, J. SPARRE, En entomologisk Udflugt til Bardodalen og Altevand 

i Juli 1893. — Ent. Tidskr. Arg. 16. p. 225—248. 

, Humlerne og deres Forhold til Floraen i det arktiske Norge, Fore- 

löbige Bemcerkninger. — Tromsö Museums Aarshefter, Aarg, 17. Tromsö. 

1894. p. 133—143. 
— —, Sydvarangers entomologiske Fauna. 2:det Bidrag. Lepidoptera, (Mit 

einem Resumé.) — Tromsö Museums Aarshefter. Aarg. 18. Tromsö. 

1895. p. I—93. 
SCHOYEN, W. M., Norsk entomologisk Litteratur 1893. — Entom. Tidskr. 

Årg. 15. Stockh. 1894. p. 325— 326. 
— —, Et Bidrag til »Gravenes Fauna». — 1. c. p. 121—124. 

, Bier og Honning. Haandbog i Biskjôtsel. Af HARALD HOVIND og 

ENGVALD HANSEN.» — Naturen, Aarg. 18. Bergen. 1894. p. 188— 189. 

, Blomsterne og Insekterne. — For Kirke og Kultur. Aarg. 1. Kristia- 

nia, 1894. p. 27—35. 

— — Den hessiske Flue (Cecidomyia destructor SAY.) et for vort Land nyt 

Skadeinsekt paa Kornagrene. — Tidsskrift for det norske Landbrug. 

Aarg. 1. Kristiania. 1894. p. 8—16. 

—_——, Hvilke Foranstaltninger bör hos os træffes fra det Offentliges Side til 

Bekjæmpelse af Kulturplanternes Fiender blandt Skadeinsekter og Snylte- 

soppe? — 1. c. p. 85--98. 

— —, Försög med Oversprôitning af Frugttræer med Parisergrönt. — |. c. 

Aarg. 2. Kristiania. 1895. p. 16—21. 

— , Larvehærjinger paa Birkeskoven i Tromsö Amt. — Tidsskrift for 

Skovbrug. Aarg. 2. Hamar, 1894. p. 81—84. 

— , Om Anvendelsen af insekt- og sopfordrivende Midler i Havebruget. 

— Norsk Havetidende. Aarg. 10. Kristiania. 1894. p. 4—12, 28—38. 

— —, Bladlus og Havre. — Norsk Landmandsblad. Aarg. 13. Kristiania, 

1894. p. 409. 
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SCHÔYEN, W. M, Om Orentvister. — 1. c. Aarg. 14, Kristiania, 1895. p. 444. 

— — — Beretning om Skadeinsekter og Plantesygdomme i 1893. — Aarsbe- 

retning angaaende de offentlige Foranstaltninger til Landbrugets Fremme 

i Aaret 1893. Udgivet af Landbrugsdirektören. Kristiania, 1894. p. 

53--79. (Separat, p. 1—27.) 
— , Beretning om Skadeinsekter og Plantesygdomme i 1894. — I. c. 

1894. Kristiania. 1895. p. 49—82. (Separat, p. 1—36). 

SKADSEM, H., Insektangreb paa Skoven. — Tidsskrift for Skovbrug. Aarg. 2. 

Hamar. 1894. p. 149—151. 

THOR, SIG., Norske Biller, Exkursionsfauna. — Kristiania. H. ASCHEHOUG & 

C:s Forlag. 1894. 114 p. 8:0. 

, 30 Biller for smaa Naturvenner og til Skolebrug. — Kristiania. H. 

ASCHEHOUG & C:s Forlag. 1895. 48 p. 8:0. 

Tidskrift for Biskjötsel. Aarg. 10. Tvedestrand. 1894. 12 N:o. Redaktör: 

HARALD HOVIND. 

SSS, Aare. Ir. ulvedestrand 1895.12 N:o. Redaktör: HARALD Hovinp, 

U(LLMANN), A., »Norske Biller, Exkursionsfauna af SIG. THOR, Skolebestyrer». ; 

— Naturen, Aarg. 18. Bergen. 1894. p. 180. 

I NORGE TRYKTE ARBEIDER AF FREMMEDE FORFATTERE. 

HANSSON, C. A., Bidrag til kännedomen om Smaalenenes Amts Orthopterfauna. 

— Christ. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1893. N:o 14. 2 pag. 

LAGERHEIM, G., Ueber Dipterocecidien auf Carex Arten. — Tromsö Museums 

Aarshefter, Aarg. 16. Tromsö. 1894. p. 168--174. 

OVERSÆTTEESER OG UDDRAG EFTER FREMMEDE FORFATIERE: 

BUTLER, EDW. A., Vore Plageaander blandt Insekterne. — Naturen, Aarg. 18. 

Bergen. 1894. p. 129—144, 225—235, 291—303, 356—367; Dro. 

Aarg. 19. Bergen. 1895. p. 44—50, 195— 214, 267—280. 

Kjüdædende Sommerfuglelarver. — Naturen. Aarg. 19. Bergen. 1895. p. 256. 

STERNE, CARUS, Gravenes Fauna, — 1. c. p. 351—356. 

THEEN, HEINRICH, Den »flyvende Sommer». — I. c. p, 252— 254. 

I UDLANDET TRYKTE ARBEIDER. 

SCHÖYEN, W. M., Ueber einige Insektenschädlinge der Laub- und Waldbäume 

in Norwegen. — Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, B. III. Stuttgart. 

1893. p. 266—271. 

— — , Petrolmischungen etc, gegen Raupen. — 1. c. B. V. Stuttgart. 1895. 

p. 7—8. 

W. M. Schöyen. 
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COLLEMBOLA PA SNO OCH IS. 

AF 

HARALD SCHOTT, 

(TAFLAN 3.) 

Det är ett kändt och ofta konstateradt faktum, att man vid 

töväder i allmänhet och särskildt omedelbart efter snöfall kan 

få se stora sträckor i skogar och på fält öfversållade med små 

djur tillhörande den i flera afseenden så intressanta Co//embola- 

gruppen, hvarförutom äfven senare tiders forskning ådagalagt, att 

nämnda djurgrupp äger representanter, som »hafva sitt egentliga 

hemvist inom snöflorans kyliga och ogästvänliga område». 

Redan från århundraden tillbaka finnas antecknade iaktta- 

gelser rörande »maskar», som i oöfverskådliga massor med snön 

nedfallit på marken. De äldsta jag varit i tillfälle att taga del 

af, finnas inrymda i ett större samlingsarbete med titeln: Miscel- 

lanea curiosa sive Ephemeridum medico-Physicarum Germanica- 

rum», som började utgifvas i midten af 1600-talet och fortsättes 

långt in pa det adertonde århundradet. Huruvida någon eller 

några af dessa meddelanden verkligen rört sig om Collembola- 

former är alldeles omöjligt att afgöra. — CAROLUS RAYGER, som 

först offentliggör en »Observatio de vermibus cum nive cadenti- 

bus» omtalar, att man sett på ett vidsträckt fält nedfalla, tillika 

med snön »mer än tio genera af åtskilliga maskar, som hoptals 

kröpo öfver snön och lefde där i mer än fyra dagar. De flesta 

voro svarta med gula ben och inskärningar, liknande löfmaskar, 

andra rödaktiga, andra med ben som spindlar, andra åter lik- 

nande små skalbaggar eller flugor». De öfriga författarne, som 

lämnat meddelanden om »maskregn» till den ofvan nämnda 

publikationen, referera till RAYGER och anse sig hafva under 

enahanda förhållanden återfunnit samma djurformer som denne. 

Entomol. Tidskr. Årg. 17, H. 2 (1896) ı 8 
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Jag anser det lika öfverflödigt som obefogadt att här i de- 

talj utveckla innehållet i dessa äldre uppsatser, då de ej med 

visshet kunna sägas falla inom ramen för denna uppsats, utan 

öfvergår till behandlingen af de Collembola-arter, hvilka bevis- 

ligen uppträda under ofvan antydda säregna förhållanden, och 

beledsagar hvarje form med anteckningar, grundade dels på 

notiser, som under tidernas lopp varit synliga 1 den collembo- 

logiska litteraturen, dels på privata meddelanden och egna iakt- 

tagelser. 

Släktet Entomobrya RONDANI. 

Mesonotum ej framskjutande öfver hufvudets nackdel. — 

Det fjärde abdominalsegmentet 3 eller 4 gånger så långt som 

det tredje. — Antenner längre än halfva kroppen. — Oceller 

16, 8 på hvardera sidan af hufvudet. — Hoppgaffelns ändseg- 

ment litet. — Fjäll saknas. 

Entomobrya nivalis (LINNÉ). 

Gul, med mer eller mindre tydliga svarta tvärband a bal- 

segmentens bakkanter och en Y-formig fläck på hvardera sidan 

af det stora abdominalsegmentet. — Antennernas trenne yttre leder 

af samma längd. — Öfverklon beväpnad med 2 små tänder. — 

Hoppgaffelns ändsegment 2-tandadt. — Längd 1,5 mm. 

LINNÉ fann denna form på snö och gaf den med anledning 

däraf artnamnet zzvalis. Han yttrar sig i sin Fauna Suecica 

om dess lefnadssätt sålunda: »Habitat hyeme gregatim in ipsa 

nive, cursitans agilissime, ni liquescat nix, qua perit». 

Nagot senare, ar 1788, omtalas den i Beobachtungen und 

Entdeckungen aus der Naturkunde von der Gesellschaft Natur- 

forschender Freunde zu Berlin (Bd. 2. p. 127) i en uppsats 

med titeln Winterbelustigungen af Baron v. WULFEN. Förfat- 

taren fann den på snön 1 närheten af Klagenfurt och yttrar 

2 
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sig om fyndet sälunda: »Zu bewundern ist wie dieses kleine Thier- 

chen ohne allen besonderen Pelz der scharfen Kälte trotzt, 

Frisch und lefhaft lief und hüpfte dasselbe auf dem Schnee 

herum». : 

Själf har jag aldrig träffat denna art under ofvan angifna 

förhållanden, men fått mig tillsinda exemplar, tagna vintertid i 

trakten af Norrköping af ingeniör CARL LANDSTROM. 

Släktet Isotoma BOURLET. 

Mesonotum ej framskjutande öfver hufvudets nackdel. — 

Det tredje abdominalsegmentet stundom längre, stundom kortare 

än det fjärde. -— Antenner kortare än halfva kroppen, 4-ledade. 

— Postantennalorgan finnas vanligen. — Hoppgaffeln hopslagen 

naende stundom till ventraltuben, stundom endast till det andra 

abdominalsegmentet; ändsegmentet försedt med 1—5 tänder. 

Isotoma viridis BOURL. var. riparia Nic. 

Gulaktig eller rödviolett med en bläsvart longitudinell rygg- 

linie. Pä alla bälsegmentens sidor finnas gröna eller bruna, 

regelbundna fläckar, hvilka stundom ersättas af tvänne smala, 

utmed kroppens sidor löpande bläsvarta band eller alldeles sak- 

nas. — Antenner ungefär dubbelt så långa som hufvudet; de tre 

yttre lederna sins emellan lika långa. — Oceller 16, 8 på hvarje 

sida af hufvudet. — Öfverklo beväpnad med tvänne tänder. — 

Underklo entandad. — Hoppgaffelns ändsegment försedt med 3 

jämsides ställda tänder. — Kroppen beklädd med fjäderliknande, 

grofva borst, af hvilka de på abdomens trenne sista segment äro 

särskildt långa. — Längd 4—5,5 mm. 

Jag anser för högst sannolikt, att det var denna form, som 

V. WULFEN fann på snö tillsammans med Entomobrya nivalis L. 

och Podura arborea DE GEER och hvilken han i den förut cite- 

rade uppsatsen med tvekan identifierar med Podura villosa L. 

3 
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Denna sistnämnda uppfattas i litteraturen allmänt såsom en art 

af släktet Örchesella TEMPL. Den af V. WULFEN upptäckta for- 

men har därför äfven kommit att hänföras till samma släkte och 

bär artnamnet rufescens. Såväl upptäckaren själf som sedermera 

GMELIN (i XIII Ed. af LINNÉS Syst. Nat.) framhålla emellertid, 

att djuret kännetecknas bland annat genom fyrledade antenner, 

och därmed är detsamma äfven uteslutet ur artkedjan inom släk- 

tet Orchesella TEMPL., hvars måhända viktigaste karaktär är sex- 

ledade antenner. 

Likaledes vill jag med ofvanstående identifiera den af FRIE- 

DRICH BRAUER i Verhandl. des Zool. bot. Ver. in Wien, Bd. V, 

Jahrg. 1855 omnämnda /sotoma sp., som träffats i myckenhet 

på nyfallen snö i trakten af Kirchdorf i Ober-Oesterreich. BRAUER 

anser den stå nära /. Gervasii Nic. och möjligen vara identisk 

med J. glacialis Nic. Han afhaller sig emellertid fran att förse 

djuret med något artnamn, men meddelar öfver detsamma en 

utförlig diagnos, som väl lämpar sig för en form tillhörande 

viridis-serien. 

Själf har jag vid flera tillfällen funnit denna /sofoma-art på 

snö i stora mängder på akerfalt i Upsala-trakten. Af lärjungar 

vid Skara högre allmänna läroverk insamlades under förliden 

vinter från flera lokaler i Skaras omnejd talrika exemplar. Ett 

fynd från Gammalstorp i Tun socken i Västergötland torde sär- 

skildt böra framhållas. I ett dike, på hvilket istäcket ännu kvar- 

låg, insamlades ett par hundratal individer tillhörande tvänne 

arter af släktet /sofoma BouRL. Hufvudparten utgjordes dock 

af ofvanstående. Djuren lågo sammanhopade till en boll och 

hade utan tvifvel förts till ort och ställe genom de talrika ränn- 

ilar, som från de närliggande åkerfälten sökte afbörda sitt vatten 

genom diket. Under liknande förhållanden har arten påträffats 

vid Hagbyberga, Björkviks socken, i närheten af Katrineholm 

af löjtnanten, grefve HENNING HAMILTON. 

Isotoma olivacea TULLBERG. 

Olivbrun, korthårig. — Det tredje abdominalsegmentet längre 

än det fjärde. — Antenner föga längre än hufvudet, med änd- 

4 
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leden längre än den närmast föregående. — Oceller 16, 8 på 

hvarderade sidan af hufvudet. -— Klor otandade. — Hoppgaf- 

felns ändsegment 4-tandadt. — Längd 1,5 mm. 

Det förut omnämnda fyndet vid Gammalstorp utgjordes till 

stor del af denna art. Jag har äfven funnit den på snö på 

Åreskutan vid en höjd af 1,030 meter öfver hafvet. 

Isotoma saltans NICOLET. 

Svart. — Det tredje abdominalsegmentet ungefärligen lika 

långt som det fjärde. — Antenner föga längre än hufvudet, änd- 

leden dubbelt så lång som den närmast föregående. — Oceller 

16, 8 på hvardera sidan af hufvudet. — Postantennalorgan ellip- 

tiska, med en intryckning i främre kanten. — Klor otandade, 

öfverklon mycket smal. — Hoppgaffel hopslagen uppnående ven- 

traltuben; ändsegmentet 4-tandadt, med de båda yttersta tänderna 

små. — Längd 2 mm. 

En fransk vetenskapsman, E. DESOR, som tillsammans med 

AGASSIZ under tvänne år vistades pa de schweiziska högfjällen i 

och för geologiska undersökningar, omtalar!, att han vid tvänne 

särskilda tillfällen iakttagit en liten svart insekt, som lifligt hop- 

pade omkring på snötäcket. Första gången fann han blott några 

få individer, hvilka dock hoppade ifrån honom, innan han kom 

i tillfälle att närmare betrakta dem. AGassiz, för hvilken DESOR 

omnämnde iakttagelsen, ansåg, att djuren händelsevis blifvit af 

vinden upphvirflade på glacieren. Den andra fångsten, som gjor- 

des påföljande år, blef lyckligare och ådagalade riktigheten af 

DESORS åsikt, att dessa insekter verkligen voro stationära på 

glacieren och ej händelsevis ditförts. Under stenar fann man 

dem i oräkneligt antal. Hvad som mest förundrade alpvandrarna 

var den anmärkningsvärda lätthet, med hvilken dessa små djur 

borrade sig ned i den till utseendet alldeles täta isen. 

1 Excursions et sejour de M. AGASSIZ sur la mer de Glace du Lauteraar 

et du Finsteraar en Société de plusieurs naturalistes par E. DESOR, p. 116 i 

Bibl. Univ. de Genève nouv, Ser. T. XXXII. 

5 
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Slog man loss en isflinga, sag man dem cirkulera i isens 

remnor sasom blodkulor i sina karl. Detta egendomliga fenomen 

blef för geologerna af stort intresse, da det styrkte riktigheten af 

Acassız' åsikt, att glacierisen, huru tät han än må te sig vid ett 

ytligt betraktande, likväl är genomdragen af ett nätverk af sprin- 

gor, allt för fina att omedelbart kunna upptäckas äfven af det 

skarpaste öga. Vidare gaf det ett bevis for, att de glaciala för- 

hallandena ingalunda utesluta organiskt lif. Sedermera aterfanns 

denna insekt öfverallt pa Unteraar-, Oberaar- och Grindelwald- 

glaciererna. Man gaf den det provisoriska namnet Desorza sal- 

tans” och öfverlämnade samlingen till H. NICOLET, som seder- 

mera ägnade formen en närmare undersökning och beskrifning. 

År 1860 iakttog man under de första dagarna af februari 

månad en stor mängd små svarta insekter på snön i närheten af 

Mohilev-Podolsk. Exemplar af dessa insamlades af en herr BJE- 

LITSKIJ, som Öfverlämnade dem till det »Kejserliga fria ekono- 

miska sällskapet», hvilket i sin tur till bestämning öfversände 

fyndet till JUL. SIMASJKO. Denne offentliggjorde med anledning 

af fenomenet en uppsats, i hvilken han till en början refererar 

en privat skrifvelse från herr BJELITSKIJ och därefter ingår på 

en vidlyftig förklaring af den märkliga företeelsen. 

Herr BJELITSKIJS privatbref, som var adresseradt till »Sty- 

relsen för utställningen af landtbruksprodukter» hade följande 

lydelse: »Under de första dagarna af februari månad innevarande 

år inträffade töväder (o Reaum.), vid sydlig och sydostlig vind, 

och då visade sig på snön icke långt ifrån en blandad skog, vid 

dess södra sida en mängd insekter, lefvande och hoppande; dessa 

insekter sutto i hopar på snön emot solen; när man vidrörde 

dem hoppade de; på marken, där det icke fans snö, liksom på 

de närstående träden och under dem funnos inga insekter. De 

förekommo alltid på snön, och när denna vid middagstiden smälte 

och flöt bort som vatten, simmade också insekterna bort med 

detsamma. Den yta, på hvilken de blefvo insamlade, kan till- 

närmelsevis uppskattas till en half desjatina (1 d.=1,093 hektar). 

* Note sur le Desoria saltans, insect de la famille des Podurelles par 

Mr. H. NICOLET, p. 384 i Bibl. Univ. de Genève Nouv. Ser. T. XXXII. I 

ett senare arbete: Rech. p. Serv. a l’hist. des Pod. utbyter förf. artnamnet 

saltans mot glacialis, 
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Vid snöfall och västlig eller nordvästlig vind syntes de icke till. 

Af de insamlade insekterna skickades en del tili St. Vladimirs 

universitet, men en del behölls.af mig. Af dessa lade jag några 

i ett litet glas, som ställdes i ett varmt rum (+ 15 Reaum.), 

och de öfriga lades i ett annat glas, som täcktes med papper 

och insattes i ett kallrum (— 8 Reaum.). De, som blifvit pla- 

cerade i det varma rummet, dogo efter 24 timmar, under det 

att de, som höllos i kyla, voro lefvande och hoppade i glaset 

under papperet ännu den 15 februari, således efter 7 dagars 

förlopp.» 

Vidare meddelar herr BJELITSKIJ, att insekterna åter visade 

sig den 16 februari kl. 7 på morgonen vid — 3 Reaum. samt 

den 27 vid — 5° Reaum. och tillägger, att »det är omöjligt att 

erfara hvarifrån de kommit». Han afslutar sin skrifvelse med 

en anhållan, att hans skildring ej må anses för en fantasi, då 

han blott meddelar en observation, som ej blott han ensam, utan 

äfven flera andra gjort. 

Sedan SIMASJKO omnämnt, att han själf år 1846 vid byn 

Rjabova, i närheten af Petersburg, 1 februari månad på snön 

iakttagit en Collembola-form, som syntes honom stå nära Podura 

arborea DE GEER, meddelar han, att den af herr BJELITSKIJ 

funna insekten är Desoria glacialis (Isotoma glacialis), hvilken 

dittills endast blifvit funnen på Alperna. Han afslutar sin upp- 

sats med följande ord: »Det återstår mig att svara på frågan: 

hvarifrån ha insekterna kommit? Med bestämdhet vet jag det 

icke; alla gånger, när jag själf sett lefvande borstsvansar på 

snön, har jag sett dem nära träd, och då är det lätt begripligt, 

att de kommit ned på snön ifrån trädens bark, deras vanliga 

vistelseort. För deras uppträdande under de af herr BJELITSKIJ 

anförda omständigheterna finns det blott en väg: de hafva arbe- 

tat sig upp i ljuset ifrån marken under snön. 

Nu behandlade intressanta form omnämnes ofta af alpfor- 

skare. Sa har den enligt FRONMÜLLER ” blifvit funnen på Scesa- 

plana och enligt Kocn* pa Oetzthaler-gruppen. Prof. CORRADO 

oberen Paznaun. Lindau u, Leipzig 1882. 8:0. p. 122. 

* Ueber einige Mollusken und Arachniden der Oetzthaler Hochalpen in 

der Zeitschr. d. deutsch. u. Österr. Alpenvereins Bd. VII. 1876. p 220. 
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PARONA ?” har träffat den under stenar på Fornoglacieren (1,800 

m. 6, h) och Mr G. CAVANNA har hemfört ett stort antal exem- 

plar fran Monte Amaro (2,700 m. 6. h.). 

Isotoma hiemalis SCHOTT. 

Blasvart eller stundom rent bla, gaffel och extremiteter ljusa, 

stundom bländhvita. Korthårig. — Det tredje abdominalseg- 

mentet ungefärligen lika långt som det fjärde. --- Antenner föga 

längre än hufvudet, med ändleden längre än den närmast före- 

gående. — Oceller 16, 8 på hvardera ' sidan af hufvudet. — 

Klor otandade. — Hoppgaffelns dentaldelar mot spetsen lindrigt 

bakätböjda, ändsegment 4-tandadt. — Längd 1.5;—2,5 mm. 

Under flera vintrar har jag varit i tillfälle iakttaga ofvan- 

.stiende art på snö i kronoparken Åsen, i närheten af Upsala. 

Den uppträder därstädes alltid i stort individantal, men aldrig i 

hopade massor. Med största framgång kan man söka den om- 

kring rötterna af trädstubbar. Ett stort antal exemplar äro funna 

1 trakten af Norrköping af ingeniör CARL LANDSTRÖM. 

Såsom en varietet af denna art uppfattar jag den /so/oma- 

form, som af d:r Uno COLLAN vid flera tillfällen under vintern 

1880 anträffats på snö på Toppjoki i Halliko och trakten där- 

omkring. Den afviker från hufvudformen genom en ljusare färg 

och ett något smidigare byggdt mucronalsegment (se fig. 14'). 

De omständigheter, under hvilka den finska varieteten träffats, 

voro följande: vid den första observationen, som gjordes den 

10 jan., låg snön vid pass 10 cm. djup; väderleken var dimmig 

och temperaturen + 3 a 4 C. Djuren voro jämnt fördelade pa 

en yta af omkring 70-—80 kvadratmeter. Vid den andra obser- 

vationen, den 11 jan., visade termometern till en början omkring 

o C. men sjönk sedan till — 4° à — 5° C. Vid ett tredje till- 

fälle påträffades djuren i »verkliga högar». De förekommo på 

en litet trafikerad väg och där hufvudsakligast i släd- och fot- 

5 Collembola saggio di un Catalogo della Poduridi Italiane p. 44 (Estratto 

dagli Atti della Societå Italiana di scienzo naturali, vol. XXI. Milano. 1879). 
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spär. Man fär en föreställning om individernas mängd, dä med- 

delaren omtalar, att han i ett enda fotspär kunde uppmäta ät- 

minstone en fjärdedels liter af djuren. 

Släktet Podura (LINNE). 

Bål kort och tjock, tämligen likformigt segmenterad. — 

Oceller 16, 8 på hvardera sidan af hufvudet. — Postantennal- 

organ saknas. — Antenner korta, fyrledade. — Underklo sak- 

nas. — Hoppgaffeln hopslagen uppnäende ventraltuben; dentes 

inåt bågböjda. — Analtaggar saknas. 

Podura aquatica LINNÉ. 

Blå- eller röd-violett. — Längd 1 mm. 

Denna form, som i vårt land förekommer ytterst sällsynt 

på ytan af stillastående vatten, har enligt prof. K. W. v. DALLA- 

TORRE anträffats i en vattensamling på en glacier vid Prager- 

hyttan i Tyrolen. 

Släktet Achorutes TEMPLETON. 

Balen kort, tämligen likformigt segmenterad. — Oceller 16, 

8 på hvardera sidan af hufvudet. — Postantennalorgan saknas 

oftast. — Underklo liten, kan stundom saknas. — Hoppgaffeln 

kort, hopslagen aldrig uppnaende ventraltuben. — Abdomens 

ändsegment oftast försedt med tvänne uppstående kitintaggar 

(analtaggar). 

Achorutes viaticus TULLBERG. 

-Bläsvart, stundom med dragning at rödviolett. — Underklo 

finnes. — Hoppgaffelns dentalsegment smala, två till tre gånger 

9 
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så långa som ändsegmenten, hvilka äro fingerformade; 77anu- 

brium kortare än dentes. — Analtaggar föga längre än de koni- 

ska papiller, på hvilka de sitta fästade. — Längd 1—2 mm. 

I sin »Mémoire sur Les Podurelles» berättar BouRLET huru 

han en dag i början af februari månad kom att bevittna ett 

sällsamt massuppträdande af //ypogastrura murorum (synonym 

med A. wiaticus TuLLB.). Hemkommen fran en morgonprome- 

nad fann han fasaden af sin eljest hvita bostad svartaktig. Han 

närmade sig och fann till sin stora förvåning, att den nya fär- 

gen var orsakad af myriader af dessa små insekter, som från 

springor mellan stenfotens block lockats ut af solvärmen. De 

förekommo i sådan mängd, att han kunde på en area af endast 

5 centimeter räkna dem i 2 hundratal... Ytan på vattnet i ett 

par på gården placerade kärl var äfvenledes öfverdragen med 

detta egendomliga täcke. Några dagar därefter aflöstes den milda 

väderleken af stark köld. Författaren iakttog då, huru större 

delen af insekterna hastigt försvunno. En del stannade dock 

kvar och hos denna kunde man iakttaga en väsentlig förändring 

1 uppträdandet. De voro ej mer så lifliga, utan deras rörelser 

blefvo tröga och de slöto sig tillsammans liksom för att bättre 

kunna motstå kölden. Egendomligast syntes honom dock den 

omständigheten, att de insekter, som slagit sig ned i vattentun- 

norna, oaktadt de en tid varit infrusna, icke dess mindre åter 

väcktes till lif, då töväder inträffade och istäcket bortsmälte. 

I Svenska polarexpeditionen år 1872—73 under ledning 

af A. E. NORDENSKIÖLD, skildrad af F. R. KJELLMAN (p. 61), 

omtalas ofvanstaende form såsom funnen vid Fairhaven. Prof. 

KJELLMAN yttrar sig om fyndet salunda: »Det var en bla art 

benämnd FPodura nivalis®, som vi ofta vid Fairhaven sago lif- 

ligt hoppa omkring pa glaciererna och som understundom pa 

vissa ställen förekom i pa individer sa rika och sa tätt slutna 

skaror, att de på en yta af omkring en kvadratfot helt och hållet 

undanskymde snöns hvita färg». 

Professor V. B. WITTROCK har till sin uppsats »Om snöns 

och isens flora», som finnes införd i 2:dra häftet af »Studier 

° Enligt bestämning af prof. TULLBERG är den åsyftade formen identisk 

med À, viaticus TULLB. och ej med Podura nivalis L. 

10 
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och forskningar föranledda af mina resor i höga norden» af A. 

E. NORDENSKIÖLD fogat ett bihang, hvari han behandlar snö- och 

isregionernas lägre djurvärld. Sedan författaren omnämnt prof. 

KJELLMANS ofvan nämnda iakttagelse, tillägger han, att han i ett 

fran Fairhaven hemfördt prof pa »röd snö» funnit såväl full. 

växta individer som också ett stort antal ägg af ofvanstående 

form. —— Detta bevisar ju till fullo, att de små djuren ej äro 

tillfälliga gäster på den eviga snön, utan där födas, lefva och dö. 

Slutligen uppgifver CORRADO PARONA i uppsatsen *»Note 

sulle Collembole e sui Tisanuri», att A. viaticus TULLB. på- 

träffats i stora mängder pa snö och pa glacieren vid Punta 

Arenas, Stretto di Magellano. 

Achorutes socialis UZEL. 

Bläsvart. — Underklo finnes. — Hoppgaffelns dentalsegment 

pa insidan försedda med fyra kitintuberkler; ändsegmentet nyc- 

kelformigt. — Analtaggar föga längre an de koniska papiller, pa 

hvilka de sitta fästade. — Längd 1—1,5 mm. 

Denna form beskrefs ar 1890 af JINDR UZEL i hans utför- 

liga arbete öfver? Böhmens Thysanurer. Förf. anmärker, att 

djurets egentliga hemvist är fuktig mossa, löfhögar och gamla 

svampar, men att det ofta visar sig i större eller mindre individ- 

antal på snö. I vårt land träffades arten första gången år 1883 

i januari månad i Veckholms socken i Upland af docenten vid 

Upsala universitet, doktor CARL AURIVILLIUS. Enligt meddelande 

af insamlaren uppträdde den vid töväder i stora hopar på ytan 

af snön omkring trädrötterna i en barrskog. Under vintern 1888 

återfanns den på samma lokaler under enahanda förhållanden. 

Äfven från Östergötland har jag fått emottaga ett större antal 

exemplar af herr skolläraren G. SÖRBERG. Sändningen beledsa- 

gades af ett bref, innehållande en redogörelse för de omständig- 

7 Estratto dagli Annali del Museo civico di Storia Naturale di Genova 

Ser. 2,a, Vol. 4. 7 Marzo 1887. p. 6. Genova. 

° Supinusky Zeme ceské — Thysanura Bohemiæ, p. 69. (i Sitz.ber. der 

K. böhm. Ges.), 

KT 
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heter, under hvilka fyndet gjordes. Jag tillåter mig att in extenso 

återgifva detsamma: 

»Under februari månad iakttogos ej några dylika insek- 

ter. Väderleken var kall och blåsig med ständig snöyra, som 

fortfor till den 9 mars, då omslag ägde rum. Den 10 mars vi- 

sade sig insekterna första gången. Maximumtemperaturen var 

denna dag + 1 och minimumtemperaturen — 2. Djuren upp- 

trädde mer och mindre talrikt; pa vissa ställen fargades snön 

något mörk däraf, dock voro de ej sa tätt sammanslutna, att de 

berörde hvarandra. De hoppade lifligt omkring, i synnerhet dar 

de voro samlade i större mängd, och då temperaturen var öfver 

o, men rörde sig mera trögt, då temperaturen var lägre, t. ex. 

morgnar och aftnar. De kunde iakttagas på de mest olika loka- 

ler, företrädesvis i backsluttningar. På en bergklippa, som slut- 

tade brant ned i sjön träffades de i själfva strandkanten. Minst 

visade de sig på öppna fält, men saknades knappt på något 

ställe. Dagen före anträffandet rådde stark sydlig storm, och 

något snö föll. Den 11, 12 och 13 mars observerades insek- 

terna ånyo på samma ställen, men deras antal minskades hvarje 

dag. Den rådande temperaturen under dessa dagar varierade 

mellan + 1 + 3. Den 14 och 15 sjönk temperaturen till — 10 

och — 16 om nätterna och steg ej högre än till — 4 och 

— 6,5 om dagarna. Under dessa båda dagar voro djuren spår- 

löst försvunna, men den 16, då termometern åter visade + 2', 

uppträdde de ånyo. 

Fyndorten är belägen à egendomen Engelholm i St. Anne 

socken i Östergötland. 

Meddelanden öfver tvifvelaktiga former. 

Isotoma arborea DE GEER. 

»Podura oblonga nigra, antennis quadrinodiis; pedibus 

furcaque pallide fuscis. » 

Denna form, som gar igen i nästan hela den collembologiska 

litteraturen, har jag fåfängt sökt identifiera med någon i vårt 
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land funnen art. Den beskrefs, ehuru utan namn, redan 1740 

i Kongl. Svenska Vet. Akad. handlingar af DE GEER och intogs 

senare under namnet Podura arborea nigra i samma författares 

storartade arbete »Histoire des Insectes». Den uppgifves såsom 

funnen i Holland under barken af gamla päronträd »au beau 

milieu de Uhiver». Senare författare anse sig äfven hafva träffat 

den på ytan af snön. Så omtalas den, såsom jag redan förut 

nämnt af V. WULFEN, och d:r J. PAPON har om densamma i 

»Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubiindens » 

infort ett meddelande med titeln: »Ueber eine im Februar 1855 

bei Chur beobachtete Desorza». »Knappt hade», säges det i 

inledningen, »en sydlig vind brutit det snö- och istäcke, som 

sedan flera månader tillbaka hållit allt organiskt lif i skog och mark 

fanget, da i flere trakter af vart land naturens hvita vinterskrud pa 

långa sträckor plötsligt betäcktes med sa tata svärmar af sma lef- 

vande väsen, att snön däraf syntes färgad». Fran Basel, Ziirich m. fl. 

ställen meddelade tidningarna notiser om den »svarta snön», som 

utgjordes af milliarder små hoppande djur, och en skarpsynt Berner- 

korrespondent för »Augsburger Allgemeine Zeitung» trodde sig 

under lupen hafva upptäckt det glupskaste odjur. För att lugna 

sinnena och skingra de farhågor, som öfvertron förknippat med 

det egendomliga fenomenet, offentliggjorde emellertid professor 

OSWALD HEER 1 Ziirich i n:r 44 af »Eidgenössischen Zeitung» 

en uppsats, däri han sökte gifva saken en förklaring och be- 

stämde djuret till Podura arborea Lin. D:r PAPON blef seder- 

mera själf i tillfälle att undersöka exemplar af en Podura, som 

visat sig under enahanda förhållande under februari månad i 

Chur. Gemensamt med professor THEOBALD uppställde han en 

diagnos öfver formen samt utförde en förstorad afbildning af 

densamma. Denna senare synes mig dock något hastigt ihop- 

kommen och lämnar ej några hållpunkter för en examination. 

PAPON bestämmer utan tvekan släktet till Desorza Nic., men 

anser sig ej kunna biträda HEERS åsikt, att den skulle vara iden- 

tisk med P. arborea DE GEER, hvarför han tills vidare föreslår 

namnet Desorza nivalis. Han säger sig ej hafva sett DE GEERS 

arbete, men anser, att LINNÉS diagnos öfver Podura arborea i 

»Systema Nature», i hvilken såsom ett viktigt kännetecken upp- 

tages: »pedibus furcaque albis» ej passar in på den af honom 

2 
13 



126 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1806. 

funna Desoria-formen. DE GEER själf säger emellertid aldrig 

albis om extremiteterna och furculan hos sin form, utan än 

albidis och än pallide fuscis, hvadan PAPONS form måhända är 

identisk eller åtminstone en varietet af DE GEERS Podura arbo- 

rea. Härför talar bland annat den karaktäristiska böjningen på 

gaffelns dentalsegment. — Prof. CARL VoGT i Genf ansåg den 

identisk med NICOLETS Desorza viatica. 

I »Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 

aus dem Jahre 1849» finner man ett meddelande om »Eiene neue 

Podura, in sehr grosser Zahl erschienen» af M. PERTY. Under 

februari månad visade .sig i skogarna vid Seedorf i kantonen 

Bern små hoppande insekter i så oerhörda massor, att man där- 

med skulle kunnat fylla stora säckar, och att människor, som 

gingo omkring i dessa horder af smådjur, af dem betäcktes ända 

upp till bröstet. Man hyste farhågor för insekternas möjliga 

attentat mot träden och öfversände därför till herr PERTY några 

exemplar med anhållan, att han skulle afgifva sitt omdöme om 

deras sinnelag. Han kunde snart försäkra, att den fruktade 

gästen var en Podura, och att dessa ej lefva af friska växtdelar, 

utan söka sin föda 1 förmultnande substanser. PERTY ansåg den 

såsom för vetenskapen ny och beskref den under namn af Po- 

dura Nicoletii. Den utmärker sig för sin ringa storlek, som 

varierar mellan !/5—-!/3 mm., hvadan den, samlad i tusental, 

tedde sig såsom ett svart pulver, hvars korn äro mindre än det 

finaste krut». Till Aadetus liknar formen Podura similata Nic., 

men afviker genom saknaden af spin® anales. Den figur för- 

fattaten lämnar, häntyder pa en art tillhörande släktet Achorutes 

TEMPL. 

Uti »Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch- 

botanische Gesellschaft in Wien» 1858, p. 561 lämnar FRANZ 

Löw ett meddelande om »Erscheinen eines Schneeflohes in Kärn- 

then». Här redogöres för en iakttagelse, gjord af pastor KAISER 

1 St. Jakob vid Gurk i Kärnthen. Därefter följer en beskrifning 

på den iakttagna formen. Meddelaren anser den identisk med 

NICOLETS Podura similata. I sammanhang med framställningen 

af KAISERS observation omnämner meddelaren, att han själf 

funnit den ofvan nämnda arten 3,078 fot öfver hafvet vid 

HEURE 
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I »Ofversigt af K. Vet. Akad. handlingar år 1865, årg. 

XXII», lämnar prof. C. H. BoHEMAN en kort beskrifning öfver 

en på Spetsbergen vid Belsund och Hornsund på snö ymnigt 

förekommande form, som fått namnet Podura hyperborea. Hvar- 

ken den korta diagnosen eller den därpå följande utförligare be- 

skrifningen lämna några hållpunkter för fixerandet af släktet. 

I »Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern 

aus dem Jahre 1870» (Sitzung vom 5 März 1869, p. XVII) före- 

kommer ett meddelande af d:r HENZI om ett massuppträdande 

vintertid af Podura similata NICOLET. Han omtalar, hurusom 

en landsväg mellan Uttingen och Kirchdorf utefter en sträcka af 

ungefär 100 steg var alldeles öfversållad af en hopad massa af 

dessa små djur. Den »svarta snön» låg pa sina ställen 5 till 6 

linier tjock. 

Professor IRMISCH i Sondershausen inberättar i »Das Corres- 

pondenzblatt des Naturwissenschaftlichen Vereins fär die Provinz 

Sachsen und Thiiringen in Halle» för år 1871 (IV. pg. 339) 

en iakttagelse af Co//embola i stora massor pa snö under februari 

månad. Angående djurens förhållande omnämner meddelaren, 

att de några ögonblick lugnt gingo omkring på snöns yta, hvar- 

efter de gjorde ett väldigt hopp och med en öfverraskande lätt- 

het borrade sig ned i snön så djupt, att ingen enda individ med- 

följde, om man ögonblicket efter, sedan djuren sålunda försvun- 

nit, på samma ställe upptog en handfull snö, 

I »Fifth annual Report of the Trustees of the Peabody Aca- 
demy of Science» 1872 p. 29 beskrifver A. S. PACKARD j:r en 

Achorutes nivicola, som af mr C. Cooke blifvit funnen pa snö. 

Närmare meddelande om de omständigheter, under hvilka formen 

påträffades, saknas. 

» Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesell- 

schaft». Bd. VI. Heft. N:o 1, p. 1. 1880, innehåller bland annat 

»Entomologische Notizen» von d:r G. HALLER och bland dessa 

äfven »Mittheilungen tiber Poduriden». Här beskrifves en Acho- 

rutes-art, som visat sig i mängd pa snöblandadt vatten. För- 

fattaren är tveksam om någon ny art föreligger, eller om formen 

är identisk med Achorutes rufescens NicoLET. Han meddelar 

emellertid en utförlig beskrifning öfver djuret och föreslår namnet 

Achorutes Schup pli. 
- 
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Figurförklaring. 

Fie, 1. Zrtomobrya nivalis IL. 

» 2, Lsotoma viridis BOURL. var. riparia NIC. 

3 » » » Klo. 

ae Waele » » » Hoppgaffelns ändsegment. 

> 5. Lsotoma olivacea VULLB. Hoppgaffelns ändsegment. 

6 » » Klo. 

BT > arborea DE GEER, 

8. > > Hoppgaffel. Förminskad kopia 

efter DE GEERS figur. 

9. » saltans NIC. 

> 10) » » Klo. 

it, » » Hoppgaffelns ändsegment. 

aye). » hiemalis SCHOTT. Hoppgaffelns ändsegment. 

Dar » » Klo. 

ya » » var, Hoppgaffelns andsegment, 

TS: » » » Klo. 

» 16. Podura aquatica L. 

D INT > > Hoppgaffel. 

> 18. Achorutes viaticus TULLB. 

» "19. » » Hoppgaffel. 

22.20: » socialis UZEL Hoppgaffel (sedd ofvanifrän), 

SLOT. » > Gaffelben (sedt fran sidan), 

>22, » » Abdomens ändsegment (sedt 

fran sidan), 
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LITTER AP URS 

Konservator E. A. LÖVENDAL i Kjöbenhavn har sedan en 

tid varit sysselsatt med ett större forstligt arbete öfver Zormzcz- 

nerna, hvars utgifvande nu blifvit tryggadt genom ett anslag af 

2,500 kr. fran den s. k. Carlbergsfonden. Vi kunna ej annat 

än lyckönska oss till detta nya arbete af den framstående coleo- 

pterologen. Boken lar komma att innehålla 70—8o figurer i texten 

öfver djurens gångar i trädens bark, samt 4 kopparstickstaflor 

med afbildningar af själfva djuren, o. s. v. CAE 

16 



129 

MYRMECOLOGISKA NOTISER 

AF 

GOTTFRID ADLERZ. 

Nakna puppor hos Lasius. Som bekant, förekomma hos 

vissa af våra svenska myrarter normalt både nakna och kokong- 

höljda puppor, utan att någon yttre orsak kunnat påvisas såsom 

grund till växlingarna i detta afseende. Sålunda äro pupporna 

hos Polyergus samt hos några Formica-arter (F. sanguinea och 

fusca med dess raser) ungefär lika ofta nakna som kokonghöljda, 

medan hos Camponotus alltid och hos Zasius med sällsynta 

undantag pupporna äro omgifna af kokong. De enda hittills 

nämnda undantagen utgöras af ett af FOREL iakttaget tvifvelak- 

tigt fall samt af ett af mig i»Svenska myror» (sid. 55) omnämndt, 

då jag hos /. flavus funnit 3 nakna puppor. Härtill kan nu 

läggas, att jag sommaren 1889 i Östergötland träffade flera bon 

af Z. niger, i hvilka nakna puppor funnos. Särskildt i ett voro 

de mycket talrika, och, såsom jag vid ett föregående tillfälle 

anmärkt, voro de olika slagen af puppor ej likformigt blandade 

om hvarandra, utan grupperade hvar för sig. Samma var für. 

hållandet i ett sistlidne sommar i Medelpad anträffadt bo af 

L. flavus. I ett i samma trakt funnet bo af L. niger voro 

alla de anträffade pupporna (omkring 20 Q-puppor nakna. Som 

i det sistnämnda fallet inga andra puppor och ej häller några 

larver iakttogos, är det sannolikt, att boets hufvuddel ej påträf- 

fades, fastän marken uppgräfdes rätt betydligt däromkring. 

Kokongens ändamål är väl sannolikt att i torr luft före- 

komma för stark afdunstning af kroppens vätskor hos de i bör- 

Entomol. Tidskr. Årg. 17. H. 2 (1896). I 9 
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jan med mycket tunn hud försedda pupporna, hvilka ju ej, sa- 

som larverna, genom vattenupptagande kunna ersätta dylika for- 

luster. Sannolikt blir detta antagande i betraktande däraf, att 

nakna puppor förekomma hos sådana arter, som uteslutande eller 

oftast bo under stenar, eller eljest i fuktig jord, samt i murk- 

nade, men ej uttorkade trädstubbar. Sådana äro Myrmica, 

Tetramorium, Leptothorax, Tomognathus, Solenopsis, Tapi- 

noma, Polyergus samt Formica sanguinea och fusca med dess 

raser. De två sistnämnda kombinera ej sällan sin bobyggnad 

med ett slags ofullkomliga stack- eller tufbyggnader, som påtag- 

ligen äro luftigare och mindre ägnade att bibehålla fuktigheten, 

hvarför äfven deras puppor befinna sig i ett mellantillstånd. 

Detsamma gäller naturligtvis Polyergus, hvars bo bygges af hans 

slafvar, F. fusca eller rufibarbis, 

Da Laszus-arterna ofta bo under stenar, skulle man vara 

benägen att oftare vinta nakna puppor hos dem än de hittills 

anträffats, men da dessa arter lika ofta bebo lätt uttorkade tuf- 

vor eller torra trädstubbar, är ett skyddande hölje för pupporna 

mera af behofvet påkalladt än hos de förutnämnda arterna. Det- 

samma skulle kunna sägas om Camponotus-arterna, hvilkas pup- 

por alltid äro kokonghöljda.. Dessa arter bo visserligen ofta 

under stenar, men kanske ännu oftare i torra stubbar eller ihå- 

liga trädstammar. 

De typiskt stackbyggande Formica-arterna — således rufa, 

pratensis, truncicola, exsecta och pressilabris — hafva altid 

kokonghöljda puppor. Under heta solskensdagar samlas dessa 

strax under stackens ytterlager, där de, utan att vara utsatta för 

de direkta solstrålarna, komma i åtnjutande af så mycket värme 

som möjligt. Den i populära arbeten om myrorna ofta fram- 

kommande uppgiften, att myrorna skulle sola sina puppor utanpå 

stackarna, beror däremot på missförstånd. Sannolikt är det pup- 

pornas transport vid någon flyttning af ett myrsamhälle, som 

gifvit upphof till denna villfarelse. På samma sätt förfara Zaszus- 

arterna, som under starkt solsken samla sina puppor i tufvornas 

öfre delar. 

Den ofvan påpekade grupperingen af nakna och kokong- 

höljda puppor inom samma bo afser alldeles påtagligt icke att 

förlägga de förra på något för torka mindre utsatt ställe, utan 
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kan sannolikt förklaras därmed, att de olika slagen af puppor 

härstamma från olika mödrar, och att sålunda ifrågavarande arter 

i detta afseende stå på ett mindre differentieradt stadium, bero- 

ende däraf, att deras val af bostäder ej gifvit den ena variatio- 

nen något tydligt företräde framför den andra. 

Flavus-slafvar i niger-bo. Döda arbetare af Lasius fla- 

vus träffas ofta i bon tillhörande Zaszus niger, hvilken sist- 

nämnda betydligt stridbarare art hemfört kropparna af sin gula 

anförvandt till föda åt sina larver. På samma sätt hemföras från 

den svagare arten röfvade larver och puppor för att sedermera 

förtäras. Härvid skulle det ju kunna vara tänkbart, att en de! 

nära fullgangna puppor af flavus vid riklig tillgång på föda i det 

främmande boet undslippa att blifva själfva uppätna, till dess de 

nått full utveckling, att deras kokonger öppnas, och att de därur 

framgångna arbetarna betraktas såsom samhällsmedlemmar. Att 

detta också verkligen stundom inträffar, framgår däraf, att jag 

förliden sommar anträffade ett »2ger-bo, i hvilket åtskilliga #a- 

vus-arbetare funnos och gemensamt med 22ge7-arbetarna deltogo 

i larvernas och puppornas räddning. Med stor sannolikhet kan 

man väl i dylika fall af abnormt blandade samhällen se en an- 

tydan om. slafveriets uppkomst hos sådana myror, hos hvilka 

vanan att ur röfvade puppor af annan art åt sig utkläcka slaf- 

var redan blifvit en artvana. 

Microdon-larver i myrbon. Den som första gången ser 

de besynnerliga larverna af flugsläktet Mzcrodon, råkar sannolikt, 

innan han företagit någon närmare undersökning, i villrädighet 

om till hvilken grupp djuret bör hänföras. Den hos lefvande 

individer 'i hög grad utplattade kroppen påminner, alldeles ole- 

dad som den är (om man bortser från det lilla, starkt afsatta 

och retraktila hufvudet med kanske ett eller annat segment ome- 

delbart bakom) samt dessutom i hög grad mäktig af en lokal 

kontraktion af hvarje berörd del, genom sin krypsula i hög grad 

om något slags nakna blötdjur. Yngre individer äro blekt fär- 

gade, nästan Hvita, med undantag af ett kitiniseradt, brunt, 

knappformigt utsprång från ryggsidan, nära bakre ändan (myn- 

ningen för de två stora trakéstammarna). I detta skick på- 
= 
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minna de icke så litet: om Planarier. De äldre larverna äro 

bruna med chagrinartad, med nätmaskformigt upphöjda linier 

försedd rygghud. 

Dessa larver hade redan förut anträffats hos Formica rufa, 

F. fusca och Lasius niger, då WASMANN, den utmärkte känna- 

ren af myrmecophilerna, 1890 uppgaf sig — » Vergleichende Stu- 

dien über Ameisengäste und Termitengäste» (Tijdschr. voor En- 

tomol. Bd XXXII) — ha anträffat dem äfven hos Formica san- 

guinea och Lasius fuliginosus. NASMANN, som äfven träffat 

dem i mängd i bon tillhörande Vespa crabro, tvekar huruvida 

de böra betraktas såsom regelmässiga myrgäster eller om de ej 

snarare, i likhet med Cezonza-larverna, böra betraktas såsom till- 

fälliga invånare i myrboen. Om myrornas beteende mot dessa 

gäster nämner han ingenting, och därom tycks ej häller mycket 

vara att säga, att döma af de tillfällen jag för några år sedan 

(1892) hade att iakttaga den intressanta larven. Vid Kuddby i 

Östergötland fann jag under augusti månad ganska talrika sådana 

larver i alla utvecklingsstadier i tvänne myrbon, det ena tillhö- 

rande Formica sanguinea, det andra Camponotus herculeanus. 

Bada boen utgjordes af gangar i och under barken af tallstub- 

bar icke manga steg fran hvarandra. Larverna tycktes med för- 

kärlek uppehålla sig på den färska och fuktiga veden, men fun- 

nos äfven inuti kamrarna i den torra barken. Isynnerhet Cam- 

ponotus-boet var rikt på larver. En puppa inom det tillhard- 

nade larvskinnet träffades också. Flugan var nära fullgången, 

så att hennes färger (gulringad abdomen och bronsfärgad thorax) 

redan voro tydliga. Ett tomt puppskal (larvskinn) visade, att 

en annan redan förut nått full utveckling. Myrorna syntes ej 

alls bekymra sig om dessa inhysingar. Icke häller sågos de 

taga någon notis om dem, medan jag iakttog dem i fångenskap. 

Men redan den omständigheten är beaktansvärd, att så stora 

djur som dessa larver, med sin ytterligt veka och skyddslösa 

kropp, oantastade lefva i myrornas gångar, där de, om de ej 

vålla annan olägenhet, åtminstone inkräkta på utrymmet. Was- 

MANNS jämförelse med Cefonza-larverna synes mig ej träffande, 

ty, för såvidt jag kunnat finna, lefva dessa senare alls icke i myr- 

stackarnas gångar, utan i det multnande stackmaterialet i stac- 

karnas nedre delar, där de ej äro utsatta för myrorna. Âfzcro- 
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don-larverna däremot vistas midt ibland myrorna och förpuppas 

midt ibland dem. Att de dock ej för sin existens äro bundna 

vare sig vid myrorna eller getingarna sluter jag däraf, att jag 

vid ett annat tillfälle funnit Mzcrodon-puppor under barken af en 

stubbe, där inga myror bodde. 

Ofantliga »nationer» af Formica exsecta. Samhällen af 

denna art tyckas i Jämtland förekomma vida vanligare och sam- 

manslutna till vida större grupper än i de öfriga delar af lan- 

det, som jag haft tillfälle att undersöka. Sålunda har jag redan 

förut meddelat, att jag på en myr på Frösön har anträffat en 

grupp på sannolikt flera hundra stycken. Förliden sommar har 

jag sett ännu väldigare dylika »nationer». Da man pa järnvä- 

gen färdas Österut från Östersund, ser man på en sträcka af flera 

kilometer mellan Brunflo och Pilgrimstad, på vänstra sidan, de 

med gles småskog bevuxna myrmarkernas tufvor tätt besatta med 

exsecta-stackar. Att döma af från andra håll vunnen erfarenhet, 

är det sannolikt, att alla dessa samhällen stå i vänskapligt för- 

hållande till hvarandra. Sålunda omnämner FOREL sig i Schweiz 

ha funnit 200 kommunicerande exsecta-stackar. Af den närsläk- 

tade À. exsectoides har Mc Cook i Amerika funnit grupper på 

1,300—1,800 likaledes kommunicerande samhällen. Vid Brunflo 

undersökte jag i detta afseende en rad af 41 stackar, belägna 

utmed den med ungbjörkar bevuxna kanten af en vattengraf. 

Alla dessa stackar kommunicerade, så att då myror från de båda 

yttersta, på 250 stegs afstånd från hvarandra belägna stackarna, 

sammansläpptes, inga fiendtligheter uppstodo. Utan tvifvel ut- 

göra dessa massor af myror en verksam skyddsvakt för ungsko- 

gen mot en massa skadedjur, som eljest skulle ostördt få för- 

härja den. I detta afseende vill jag erinra om SPARRE SCHNEI- 

DERS meddelande (i 4:de häftet af Ent. Tidskr. 1895) från nord- 

ligaste Norge, att stackmyran där anses utgöra löfskogens bästa 

värn mot Cidaria dilutata. Onskligt vore, att äfven hos oss 

isynnerhet skogstjänstemännen mera beaktade, hvilka mäktiga 

bundsförvandter man äger i myrorna vid kampen för skogens 

skydd och för öfrigt sannolikt äfven vid åtskilliga andra till- 

fällen, då växtligheten hotas af fiender ur insektvärlden. 
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Formica sanguinea kultiverande bladlöss. Att sangui- 

nea liksom Ofriga arter af släktet besöker bladlöss på deras nä- 

ringsväxter, uppgifves af flera författare. Själf har jag först för 

ett par år sedan haft tillfälle att iakttaga några sådana fall. 

Vid ett af dessa tillfällen företogs en beräkning till utrönande 

af arbetsfördelningen mellan sanguinea och dess fusca-slafvar 

vid bladlusbesöken. Bladlössen sutto på en asptelning på några 

meters afstånd från sanguinea-boet. På tvänne särskilda dagar 

räknades de myror, som under 15 minuter stego upp för asp- 

telningen, och de, som under samma tid begåfvo sig därifrån. 

Första gången, 4:de augusti, sågos 18 sanguznea-Q? mot 13 

fusca-slafvar stiga upp, medan under samma tid 14 sanguinea 

och 7 fusca stego ned. I detta fall ådagalade således sanguinea 

större nit än fusca vid detta slags proviantering, den enda, med 

hvilken slafvarna syssla, enär de eljest nästan ständigt ha sin 

sysselsättning inomhus. I följande fall däremot ägde motsatt för- 

hållande rum. Den 16:de augusti vid samma tid på förmid- 

dagen stego under 15 minuter 11 sanguinea och 13 fusca upp 

for asptelningen, medan samtidigt 5 sanguinea och 10 fusca 

stego ned därifrån. 

Räkningen af de individer, som samtidigt befunno sig pa 

asptelningen hos bladlössen, gaf följande resultat: 

Den ır:te augusti funnos där 15 sanguinea-arbetare och 

28 (65 %) fusca-slafvar. 

Den 16:de augusti vid samma tid pa dagen funnos dar ro 

sanguinea och 21 (68 %) fusca. 

Sistnämnda dag uppgräfdes strax därefter boet, och större 

delen af där befintliga individer insamlades och räknades. 

Vid en sådan räkning kan man, för att slippa döda my- 

rorna, göra dem medvetslösa och orörliga genom att lägga dem 

i ett kärl med vatten under 10 å 15 minuter. Sedan de åter 

bragts på det torra, komma de snart till lif igen. Några Zomo- 

gnathus-honor, som legat ända till 3 timmar i vattnet, kvick- 

nade åter till sedan de upptagits därur. 

Af 175 insamlade individer voro 128 (d. v. s. 73 %) San- 

guinea arbetare, under det fusca-slafvarnas antal var 47 (d.v.s. 

CNE 
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Af de 128 sanguinea-arbetarna voro 62 (49 2) stora arbe- 

tare, 58 (45 %) medelstora och 8 (6 %) små arbetare. 

Af de anförda siffrorna framgår, att /usca-slafvarna, oaktadt 

sitt ringa antal, dock voro i majoritet vid bladlusbesöken. Att 

4:de augusti sanguinea-arbetarnas antal var större, kan bero 

därpå, att alla slafpupporna då ännu ej voro utkläckta. De san- 

guinea-arbetare, som besökte bladlössen, voro alla små eller 

medelstora. Däremot sågs bland dem ingen enda af de stora 

arbetarna, fastän dessa utgjorde i det närmaste hälften af de i 

boet anträffade sanguinea-arbetarna. Såsom jag vid ett föregå- 

ende tillfälle framhållit i fråga om Formica rufa, så tyckas äfven 

här de stora arbetarnas klumpigare antenner och stora mundelar 

vara mindre lämpade till behandlingen af så små husdjur som 

bladlössen, än de smärre arbetarnas och /wsca-slafvarnas. 

Tomognathus sublaevis. Denna af NYLANDER redan 1848 

beskrifna myrart har hittilis endast varit känd i arbetareform, 

och den beständiga frånvaron af hanar och honor i de af mig 

anträffade samhällena bragte tanken på en ständig parthenogene- 

tisk fortplantning af arbetarna — jfr »Myrmecologiska notiser» 

{Entom. Tidskrift 1887, sid. 46), »Svenska myror och deras lef- 

nadsförh.» (Bih. Vet. Akad. Handl. Bd. 11, N:o 18, sid. 247) 

— synnerligast som liknande fall just inom steklarnas grupp 

icke äro sa särdeles sällsynta. Det var också för att pa experi- 

mentell vag finna ojäfaktiga bevis for den förmodade partheno- 

genetiska reproduktionen af arbetarna inom Zomognathus-sam- 

hället, som jag under de tvänne sista aren gjorde en del försök 

med dylika, i fångenskap hållna samhällen. Liksom sa ofta när 

liknande försök anställas med en förutfattad mening, blef resul- 

tatet helt annnt än det motsedda, 

Sommaren 1894 infångades i Östergötland en del Zomo- 

gnathus-Leptothorax-samhällen, hvarvid en del Zomognathus- 

individer jämte Lepéothorax-slafvar utan ägg, larver eller pup- 

por afspärrades från de öfriga. Inom någon tid lades rätt tal- 

rika ägg af Tomognathus. Larverna uppföddes af Tomognathus 

och LeptothoPax gemensamt, dock hufvudsakligast genom den 

sistnämnda artens arbetare. Födoämnena voro dels den ur arbe- 

tarnas kräfva uppstötta saften, dels, tvärtemot hvad man förut 
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antagit, äfven fasta ämnen, såsom stycken af dödade larver och 

puppor, den vid förpuppningarna afstötta larvhuden samt till och 

med den hud, som afkläddes puppan, då zmago skulle framträda. 

Små stycken af dessa fasta näringsämnen höllos af den matande 

myran framför larvens mun, hvarvid denna genast grep och bör- 

jade ifrigt tugga pa den erbjudna födan. Med tillhjälp af de 

korta, taggformiga maxillar- och labial-palperna fasthöllos och 

vändes styckena helt behändigt af de vanligtvis på rygg liggande 

larverna, medan deras mandibler voro i en oafbruten verksam- 

het, hvarunder stycket alltmer förminskades och inom kort var 

fullständigt förtärdt. 

Hudömsningar hos larven före förpuppningen förekomma ej. 

Att jag förut — »Svenska myror», sid. 53 — trott mig iakttaga 

en sådan hos helt små larver, beror sannolikt på en förväxling 

med de vid larverna stundom i flera dagar fasthängande ägg- 

skalen. Till jämförelse må nämnas, att JANET — »Sur Vespa 

Crabro L.» (Mem. de la Soc. Zool. de France 1895, sid. 78) — 

uppgifver sig ha iakttagit tvä hudömsningar hos larver af Vespa 

Crabro. 

Exkrementsäckens afgäng bildar gränsen för larvstadiet. 

Larven har nu antagit en gulhvit ogenomskinlig färg, utom pä 

de främsta kroppspartien, som ännu bibehälla den opalartade 

genomskinliga färgen. I detta skick förblifver han en längre 

eller kortare tid (4—-14 dygn) allt efter temperaturen, och detta 

stadium, då ingen föda mer upptages, och då man under den 

skrynkliga larvhuden kan mer eller mindre tydligt skönja pup- 

pans konturer, kan betecknas såsom ett »pseudo-chrysalidstadium». 

Puppstadiets längd växlar också med temperaturen, hos @ 

10—-25 dygn, hos 992 12—26 dygn. Den kortaste pupptiden 

erhölls, da de glaslådor, i hvilka myrorna hade sin bostad, pla- 

cerades i en varm kakelugnsnisch, hvarest myrorna själfva reg- 

lerade temperaturen genom att vid högre värmegrad placera pup- 

porna längre ut åt den kant af lådan, som nådde utanför nischen, 

hvaremot de, i den mån nischens temperatur sjönk, buro pup- 

porna allt längre in. Pseudochrysalider och puppor utsattes all- 

tid för högre värmegrad än larverna. 

Ur de i fångenskapen utkläckta Zomognathus-larverna utveck- 

lades dels hanar, dels arbetare. Hanarna, hvilkas existens jag 
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dittills nästan betviflat, voro vingade och af den för vingade 

hanar typiska formen. Deras likhet med Lepfothorax-hanar var 

mycket päfallande. Sedan jag sistlidne sommar (1895) i Medel- 

pad anträffat åtskilliga Zomognathus-Leptothorax-samhällen, i 

hvilka stundom mycket talrika dylika hanar funnos, förmodar 

jag, att en stor del af de af mig i dylika samhällen förut iakt- 

tagna hanarna varit Zomognathus-hanar, men att jag vid första 

undersökningen af en händelse endast fått tag i Leptothorax- 

hanar och därefter tagit för gifvet, att alla i dylika samhällen 

anträffade hanar af detta utseende tillhörde Leptothorax. I de 

förliden sommar anträffade boen fann jag blott en enda gång 

en Leptothorax-hane, hvadan det ser ut, som om den senare 

artens hanar t. o. m. skulle vara sällsynta i dessa bon. Då den 

i åtskilliga afseenden Zomognathus närstående Hormicoxenus 

blott har vinglösa, arbetareliknande hanar, skulle man nästan 

ha väntat ett liknande utseende hos Zomognathus-hanarna. 

Att hanar skulle existera i samhällen, där inga befruktnings- 

skickliga, d. v. s. med receptaculum seminis försedda honor 

funnos, föreföll ju emellertid som en orimlighet. Redan förut 

— »Svenska myror», sid. 43 och 247 — har jag fästat uppmärk- 

samheten därpå att, under det öfriga myrmicid-arbetare blott ha 

ett äggrör i hvardera ovariet, Zomognathus ensam har ett större 

antal, nämligen 3—6. Något receptaculum hade jag däremot 

aldrig iakttagit. Vid de förnyade undersökningar jag i detta 

afseende företagit har det emellertid visat sig, att receptaculum 

seminis verkligen förekommer hos en del individer, som eljest 

fullständigt likna vanliga arbetare. Såsom nedan skall visas, är 

det t. o. m. icke så synnerligen ovanligt. 

I sina »Bidrag til de danske Myrers naturhistorie», sid. 61, 

omtalar MEINERT Zomognathus såsom utrustad med oceller tvärt 

emot det vanliga förhållandet hos alla andra myrmicider. Ehuru 

jag haft tillfälle att undersöka ett vida större antal individer än 

MEINERT, hade jag dock ej lyckats få se några sådana. Detta 

föranledde MEINERT att åter undersöka sina Zomognathus-exem- 

plar med det resultat, att han fann sin förra uppgift bekräftad. 

Af de sex undersökta exemplaren hade fem mer eller mindre 

tydliga oceller, det sjätte hade ytterst rudimentära. Därjämte 

framhåller MEINERT, att thorax visade en olika byggnad hos de 
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olika individerna, i det gränserna mellan dess ursprungliga seg- 

ment framträdde mer eller mindre tydligt i mån af ocellernas 

utveckling — MEINERT: Biöinene hos Zomognathus sublevis 

(Entom. Meddelelser 1892, sid. 205). — Numera har det äfven 

lyckats mig att finna oceller hos Zomognathus. Af zoo ur 

olika samhällen insamlade individer hade 37 oceller. För öfrigt 

må det framhållas, att i vissa samhällen de ocellbärande äro 

vida talrikare än 1 andra, så att de t. o. m. kunna utgöra fler- 

talet. Sannolikt var det af MEINERT anträffade samhället ett 

sådant. Något samband mellan ocellernas förekomst och bygg- 

naden af Zhorax tror jag mig däremot, med det rika material 

jag haft att tillgå, kunna påstå ej existera. Ett sådant samband 

tycks däremot äga rum mellan förekomsten af ocellerna och dels 

individernas storlek, dels förekomsten af receptaculum semints 

samt i mindre utpräglad grad antalet äggrör. Sålunda befanns 

medellängden för 43 med oceller försedda individer vara 5 mm., 

hos 57 utan ocelier blott 4,6 mm. Af 20 ocellbärande indivi- 

der, som undersökts med afseende på förekomsten af recepfacu- 

lum seminis hade 17 sådant, medan af 40 individer utan ocel- 

ler endast 4 befunnos utrustade med receptaculum. 

Receptaculum är hos steklarna en uteslutande befruktnings- 

skickliga honor tillkommande karaktär, och sedan det omsider 

lyckades mig pavisa lefvande spermatozoér i detta organ hos 

flera Zomognathus individer, var därmed beviset gifvet, att de 

fungera såsom verkliga honor, d. v. s. befruktas, och sålunda 

ej, såsom arbetarna, blott lägga obefruktade ägg. Zumognathus- 

individerna 1 ett dylikt samhälle utgöras således dels af verkliga 

honor, d. v. s. med 7ecepraculum försedda, fastän arbetare-lik- 

nande individer, dels af arbetare, d. v. s. individer utan 7ecep- 

taculum, dels slutligen af hanar. 

Vinglösa myrhonor känner man förut i arterna af GERSTÄCKERS 

gamla släkte Dichthadta, hvilka befunnits vara honor till de 

under släktnamnen Dorylus och Rhogmus beskrifna hanarna, 

medan dithörande arbetare också beskrifvits under skilda slakt- 

namn, Anomma, Typhlopone, Alaopone, innan de tre könens 

samhörighet uppdagades. »Dzichthadia»-honorna äro emellertid 

ej alls arbetareliknande, såsom 7omognathus honan. Abdomens 

kolossala utveckling, som nästan hindrar dem att gå, jämte bristen 
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på ögon stämpla dem såsom varelser afpassade för ett uteslu- 

tande underjordiskt lefnadssätt. Ej häller förekommer hos dem 

den sammansmältning af abdominalsegmenten, som är så karak- 

täristisk för myrarbetare. 

SAUNDERS meddelande om större ocellbärande, men arbetare- 

liknande individer af Anochetus Ghilianii samt EMERYS uppgift 

om liknande fynd hos tvänne amerikanska Odontomachus-arter 

— Emery: Zur Biologie der Ameisen (Biol. Centralblatt 1891, sid. 

174) — göra det sannolikt, att äfven dessa arter (kanske äfven 

arterna af släktena Déacamma och Lobopelta) skulle vara utru- 

stade med arbetareliknande honor. 

De af HUBER beskrifna vinglösa individerna med arbetare- 

thorax, men med en honas abdomen, hvilka stundom träffas i 

Polyergus-bon, böra sannolikt också räknas bland arbetarelik- 

nande myrhonor, ehuru i detta fall, liksom i fråga om Anoche- 

tus Ghilianii och de nämnda Odontomachus arterna, det afgö- 

rande beviset (d. v. s. konstaterandet af receptaculum) ej framlagts. 

Inom de i fångenskap hållna samhällena kunde aldrig någon 

parning iakttagas, oaktadt hanarna lupo brunstiga omkring, och 

deras beteende därvid mycket ofta och ihållande iakttogs. I 
tanke att utrymmet i glaslådorna var för trångt, insläppte jag 

sedermera hanar och honor från samma samhällen (tre sådana 

hade samtidigt hanar) i rymliga glaskärl. Äfven här väntade 

jag förgäfves på att få se någon parning, oaktadt hanarna visade 

de vanliga brunsttecknen, d. v. s. att de lupo rastlöst omkring 

med vibrerande vingar och stundom flögo korta sträckor. Jag 

införde då hanar från samhället A i samma kärl som honor från 

samhället B, och genast började parningsscener mellan dessa för 

hvarandra alldeles främmande individer. Samma blef resultatet, 

då hanar från B infördes till honor från A eller då hanar från 

A infördes till honor från C. 

Kortligen, med honor från samma samhälle tycktes hanarna 

aldrig vilja para sig, oaktadt sin tydliga brunst, hvaremot par- 

ningsscener genast togo sin början, så snart hanar och honor 

från skilda samhällen sammanträffade. Häraf framgår med stor 

tydlighet, att vingarna hos hanen i detta fall afse att åstad- 

komma korsbefruktning, hvilken hos arten i fråga tycks vara 

regel. Hos andra arter, hvilkas ena kön är vinglöst, förekommer 
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däremot ej korsbefruktning, åtminstone ej hos Anergates och 

Formicoxenus, de enda angående hvilka bestämda uppgifter i 

detta afseende föreligga. Hos Anergates försiggår parningen 

mellan de från samma samhälle härstammande könen inuti boets 

gångar och hos Formicoxenus utanpå den rufa-stack, där For- 

micoxenus-samhället har sin bostad. Hos dessa två senare släk- 

ten är det honan, som är bevingad, påtagligen i artspridningens 

intresse. 

Hos arter, som hafva båda könen bevingade, känner jag 

intet fall, då korsbefruktning med säkerhet blifvit konstaterad. 

Däremot är det lätt att öfvertyga sig, att parning mellan indivi- 

der från samma samhälle regelbundet äger rum på 72/a-stackarna 

och på Laszus-tufvorna eller i deras närhet, likasom att sålunda 

i boets närhet befruktade honor ofta 1 betydligt antal upptagas i 

sitt eget samhälle. 

Med ofvans’iende fakta för ögonen förefaller korsbefrukt- 

ningens betydelse ej vara synnerligt stor för de flesta myror, 

hvaremot det blir så mycket svårförklarligare, att man hos 

Tomognathus finner en inrättning just afsedd att framkalla kors- 

befruktning. 

Till hvad som förut blifvit meddeladt om uppkomsten af 

Lomognathus-Leptothorax-samhiillena, kan nu läggas, att jag haft 

tillfälle att 1 det fria bevittna ett af de röfvartåg, genom hvilka 

Tomognathus sätter sig i besittning af slafartens larver och pup- 

por samt möjligen äfven dess It sticket lämnade bo. Anmärk- 

märkningsvärdt är det ringa antal Zomognathus-individer, som 

förmår att drifva ett helt, om också ej stort, Leptothorax-sam- 

halle pa flykten. I det ofvannämnda fallet var det blott 5 

Tomognathus-individer, som bildade den anfallande fiendtliga 

styrkan, och i de af mig pa »artificiell» vag framkallade eröf- 

ringsforetagen har ett ännu ringare antal stundom afgätt med 

seger. Päfallande är det stora antal, i hvilket Leptothorax-honor 

ofta förekomma i samhällena i fråga, under det hos andra slaf- 

röfvande myror blott arbetare af slafarten pläga förekomma. 

Detta står otvifvelaktigt i samband därmed, att Leptothorax-ho- 

norna äro duktiga arbeterskor i motsats till honorna af Formica 

fusca, hvilken, som bekant, är slafarten hos F. sanguinea och 

Polyergus. Märkligt är emellertid, att Zomognathus omsorgs- 
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fullt bortrycker dessa honors vingar kort tid eller omedelbart 

efter det de lämnat pupphuden. Det kan, förmodar jag, icke 

lida nägot tvifvel, att bortryckandet af vingarna här afser att ät 

samhället bibehälla värdefulla arbetskrafter, hvilka skulle gä för- 

lorade, om honorna vid vaknande brunst med vingarnas tillhjälp 

lämnade boet i enlighet med sin arts vana. Svärförklarligare 

är däremot, att vingarna bortryckas äfven på de flesta af ha- 

narna, såväl af Leptothorax som af Tomognathus, ifall samhället 

är inspärradt, så att hanarna vid brunsttiden ej kunna flyga sin 

väg. Det händer t. o. m. ej sällan, att hanarna misshandlas och 

dödas. Möjligen skulle man hari kunna se något analogt med 

drönareslaktningen hos bien, eller ock skulle de grymheter, som 

begås mot hanarna, kunna åsyfta att tvinga dem att lämna boet, 

då, såsom ofvan nämndts, någon befruktning af honorna genom 

hanar ur samma samhälle ej äger rum, utan hanarna för att fylla 

sin bestämmelse måste uppsöka främmande honor. 

Såsom jag redan i »Svenska myror» påpekat, ses både 

Tomognathus och Leptothorax göra stridulationsrörelser med sin 

abdomen. Medelst mikrofon har jag lyckats göra de därvid 

frambragta ljuden hörbara. Ljudorganet är en vanlig stridula- 

tionsrasp, belägen på framkanten af 3:dje abdominalsegmentets 

ryggskena, på samma plats således som ett dylikt organ på sista 

tiden af flera författare uppgifvits vara beläget hos flera myr- 

arter, hvilka befunnits frambringa ljud. Genom upptäckten af 

brukbara ljudorgan hos myrorna ökas den förut från flera håll 

bestridda sannolikheten, att myrorna förnimma ljud, och efter 

många fåfänga försök har det lyckats mig att ådagalägga detta 

hos flera myror, som dock ej själfva frambringa ljud. Känsligast 

för ljuden visade sig Formica sanguinea. 

Öfver såväl Tomognathus som öfver ljudorganen och ljud- 

förnimmelserna hos myror är det min afsikt att å annat håll 

lämna vidlyftigare meddelanden, hvarför jag här inskränkt mig 

till ofvanstaende korta omnämnande. 



142 

GÅFVOR TILL FÖRENINGENS BIBLIOTEK 

FRÅN ENSKILDA PERSONER.! 

BERGROTH, E., Contributions to a knowledge of the rhynchota of Australia. 

Melbourne. 1895. 16 pg. 8:0. 

3RAUER, Fr, & BERGENSTAMM, J., Die Zweiflügler des kaiserlichen Museums 

zu Wien, 7. Wien, 1894. 4:0. 88 pg. 

Comstock, J. H. & Comstock, A, B., A manual for the study of insects. 

Ithaca. 1895. 8:0. 701 pg. 797 figg. 

Courin, H., L’Amateur de Papillons. Paris. 1895. 8:0. 336 pg. 240 figg. (Af 

CHR. AURIVILLIUS). : 

HORVATH, G., Hemiptera nova africana, Budapest. 1892. 14 pg. 

————, Eine neue Hemipterengattung aus der Familie der Lyg&iden. Wien. 

1891. 3 pg. 

— — Eine neue Axthocoris-Art aus Deutschland. Wien. 1893. 1 pg. 

, Uebersicht der Hemipterengattung Campylostira Firs, Wien. 1892. 

5 P8: 
, Les Scolopostethus americains, Caen. 1893. 4 pg. 

——, Chasses hivernales dans le midi de la France. Caen. 1892. 13 pg. 

, Nouvelle révision du genre Scolopostethus. Caen. 4 pg. 

_____ Hemiptera nonnulla nova asiatica. Budapest. 1892. 4 pg. 

HOWARD, L. O., Insects of the subfamily Zncyrfine with branched antenne, 

Washington. 1892. 8:0. 9 pg. 2 tab. (Af CHR. AURIVILLIUS). 

Kirpy. W., The genus Afior of Herbst Natursystem considered, its characters 

laid down and many of the species described. London. 1808, 80 pg. 

I tab. (Af C. G. ANDERSSON). 

Kose, H. J., Ueber afrikanische Mistkäfer. Berlin. 1893. 21 pg. 

LAGERHEIM, G., Ueber Dipterocecidien auf Carex-Arten.. Tromsö. 1894. 7 pg. 

LAMPA, S., Berättelse angående resor och förrättningar under ar 1892 af Kongl. 

Landtbruksstyrelsens entomolog. Stockh. 1893. 35 pg. 

LINNÉ, C., Hospita insectorum flora. Upsaliæ. 1752. 40 pg. (Af A. Jo- 

SEPHSON). 

=, Noxa insectorum. Holmiæ, 1752. 32 pg. (Af densamme). 

LUBBOCK, J., Ursprung und Metamorphosen der Insecten, Jena. 1876. 112 pg. 

6 tab. (Af R. L. TRAFVENFELT). 

Marx, G., Catalogue of the described Araneæ of temperate North America, 

Washington. 1890. 8:0. 97 pg. (Af CHR. AURIVILLIUS). 

1 När ingen särskild gifvare är utsatt, är arbetet skänkt af författaren. 

I 



A hit DINA 

AURIVILLIUS: GÅFVOR TILL FÖRENINGENS BIBLIOTEK. 143 

PACKARD, A. S., On the systematic position of the Diptera. N. York. 1893. 

2 pg. 

, On the inheritance of acquired characters in animals with a complete 

metamorphosis. Boston, 1894. 8:0. 40 pg. 

, A study of the transformations and anatomy of Lagoa crispata, a 

bombycine moth. Boston, 1894. 18 pg. 7 tab. 

, On the systematic position of the Siphoenaptera, with notes on their 

structure. Boston. 1894. 44 pg. 

———, À new genus and two new species of Zimacodes-like moths. Phila- 

delphia. 1893. 4 pg. 

Porat, C. O. v., Myriopodes récoltées en Syrie par le docteur T'HEOD. BAR- 

RAIS. Lille. 1893. 20 pg. I tab. 

REUTER, ENZIO, Förteckning öfver macrolepidoptera funna i Finland, Hel- 

singfors. 1893. 85 pg. 

—  — , Berättelse öfver med understöd af landtbruksstyrelsen sommaren 1894 

verkstälda undersökningar beträffande ängsmasken och andra skadeinsek- 

ter. Helsingfors. 1895. 46 pg. 

— — 0. M., Ängsmasken 2. Åbo. 1893. 28 pg. 
-_——, Angsmasken 3, Abo. 1894. 38 pg. 

, Corrodentia Fennica. 1. Psocide. Helsingfors. 1894. 47 pg. 1 tab. 

ROERIG, G., Leitfaden für das Studium der Insekten. Berlin. 1894. 43 pg. 

8 tab. (Af CHR. AURIVILLIUS). 

SANTESSON, C. G., O. TH. SANDAHL. f. Stockholm. 1894. 7 pg. 

SCHNEIDER, J. SPARRE, Sydvarangers entomologiske fauna. 1. Coleoptera. 

Tromsö. 1894. 104 pg. 

SCHÔYEN, W. M., Beretning om Skadeinsekter og Plantesygdomme i 1892. 

Kristiania. 1893. 42 pg. — Dito i 1893. Kristiania. 1894. 27 pg. 

— Dito i 1894. Kristiania; 1895. 36 pg. 

, Den hessiske Flue (Cecidomyia destructor SAY), et for vort Land nyt 

Skadeinsekt paa Kornagrene. 9 pg. 

, Blomsterne og insekterne. Kristiania. 1894. 9 pg. 

——, Om Anvendelsen af insekt- og sopfordrivende Midler i Havebruget. 

Kristiania. 1894. 19 pg. figg. 

SCUDDER. S. H., Tertiary Z7pulide, with special reference to those of Floris- 

sant, Colorado, Boston, 1894. 83 pg. 9 tab. 

, The North American Ceutophili. Boston. 1894. 97 pg. 

, The effect of glaciation and of the glacial period on the present Fauna 

of North America. 1894. 9 pg. 

, The American tertiary dfhide. Washington, 1894. 12 pg. 5 tab. 

THORELL, T, Förteckning öfver Arachnider fran Java och närgränsande öar 

insamlade af docenten CARL AURIVILLIUS jämte beskrifningar à några 

‘sydasiatiskayoch sydamerikanska spindlar. Stockholm. 1894. 63 pg. 

—, Nove species araneorum a cel. TH. WoRKMAN in ins. Singapore 

collectæ. Firenze, 1892. 44 pg. 

———, Descriptive Catalogue of the spiders of Burma, London. 1895. 406 pg. 

2 



144 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1890. 

Turt, J. W., Secondary sexual characters in Lepidoptera, London, 1892. 24 pg. 

——, Stray notes on the MVoctuæ. London, 1892. 24 pg. 

WEBSTER, F. M., Butterflies common to Norway and Arctic North America. 

London. 1894. 4 pg. (Af S. LAMPA). 

Insekternas historia. En bok för den vetgiriga ungdomen, Stockholm. 1867. 

146 pg. (Af densamme). 

Chr. Aurivillius. : 

NOGLE FOR NORGES FAUNA NYE HEMIPTERA 

HETEROPTERA. 

AF 

H. WARLOE. 

Odontoscelis fuliginosus L. Fundet i flere eksemplarer '*/, 1894 paa Ringerike* 

Scolopostethus pictus SCHILL. Fundet talrig ved Dröbak! om vaaren under tor 

tang og mellem stene paa stranden. 

Taphropeltus contractus H.-ScH. Et eks. ™/, —94. 

Tropistethus holosericeus SCHOLZ. Et eks. *#/, — 95. 

Pterotmetus staphylinoides BURM. Flere eks. blandt Calluna vulgaris. 

Macrodema micropterum Curt. Et eks. “/,, —93. 

Acompus rufipes WOLFF. Flere eks. paa fugtige steder. 

Stygnocoris arenarius HAHN. Et eks. °/, —94. 

Trapezonotus distinguendus FLOR, To eks. under tang paa stranden 21) —94. 

Aradus laeviusculus REUT. Et eks. 1°/,, — 93. 

Aneurus laevis FABR. Et eks. paa Betula °°/, —93. 

Notostira erratica L. Ikke sjelden. 

Phytocoris pini KIRSCHB. Flere eks. paa Pinus, 

Calocoris striatellus FABR. Et eks. ?'/,;, —95. 

Pilophorus bifasciatus FABR. Almindelig paa Pinus. 

Pithanus Märkelii H.-ScH. Den kortvingede form almindelig blandt grees 

baade ved Dröbak og Gjövik. Den langvingede form har jeg ikke 

fundet. 

Eroticoris rufescens BURM. Et kortvinget eks. °®/, —95. 

Globiceps flavonotatus BoH. Flere eks. paa Quercus, 

Foruden disse for Norges fauna nye har jeg ved Dröbak taget de fleste 

i landet tidligere fundne arter, hvoraf jeg her kun skal nævne: 

Pentatoma pinicola Murs. Et eks. paa Pinus. 

Alydus calcaratus L. Et eks. *8/, —94. 

Disse to arter er för taget af professor BOHEMAN. 

1 Hvor intet findested er angivet er det Dröbak. 
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SKOGSINSEKTERS MASSVISA FÖREKOMST 
ÅREN 1886--1895. 

UR SKOGSTJANSTEMANNENS ARSBERATTELSER 

SAMMANFATTADT AF 

J. MEVES. 

I Entomologisk Tidskrifts 8:de årgång 1887, s. 27, finnes 

införd en sammanfattning för de tio aren 1876—1885 af de of- 

ficiella berättelser, som skogsstatens tjänstemän afgifvit rörande 

de för 'skogen skadliga insekternas uppträdande. Sedan ärs- 

berättelser nu föreligga för en ny tioårig period, 1886—1895, 

torde det möjligen vara af intresse att erfara de iakttagelser och 

rön, som under sistnämnda tid gjorts af våra skogsmän i fråga 

om skogsinsekterna. Det är gifvet, att endast dessas massvisa 

uppträdanden af dem omtalats. 

I vissa fall, när det kan tjäna till belysning af någon in- 

sektarts periodiska uppträdande på samma ort, torde det vara 

lämpligt att här i minnet återkalla ett och annat från förra de- 

cenniet, hälst ofvannämnda uppsats möjligen icke är tillgänglig 

för alia dem, som kunna finna intresse uti att läsa nedanstående 

anteckningar. 

Ållonborrar. (Melolontha vulgaris FABR. och 

hippocastant FABR.) 

Som dessa båda arter vanligen uppträda tillsammans, och 

skogstjänstemännen ej gjort någon åtskillnad dem emellan, be- 

handlas de ock här i ett sammanhang. Meddelanden om deras 

Entomol. Tidskr. Årg. 17. H. 2 (1896). I 10 
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framfart föreligga naturligtvis nästan endast från de sydliga or- 

terna. Det må genast förutskickas, att under tioårsperioden de- 

ras hufvudsvärmning inträffade tre gånger, nämligen vårarna 1887, 

1891 och 1895, således efter vanligheten hvart fjärde år. 

Från Hallands revir berättas: 1887 och 1891 uppträdde 

baggarna i oerhörda massor; ekarna blefvo på flera trakter af- 

Jöfvade till den grad, att statsentomologen S. LAMPA fann sig 

föranlåten påyrka dessa träds afverkande på gärdena, hvilket ock 

skedde i många trakter. Insamling bedrefs energiskt. Svärm- 

ningsåret 1895 däremot gjorde ållonborrarna ej nämnvärd skada. 

I Engelholms revir (vestra delen af Kristianstads län) här- 

jade larverna år 1886 mindre än föregående år. På Kolleberga 

kronopark gjordes försök att skydda kulturerna genom inbland- 

ning i doppvällingen (den välling af jord qch vatten, hvari barr- 

plantornas rötter doppas före utplanteringen för att hindra deras 

torkning) af ämnen, som äro obehagliga för »fetpölsorna», men 

oskadliga för plantorna, nämligen dels mönja och dels pikrinsyra; 

likväl, såsom det sedermera visade sig, utan åsyftad verkan. 

1887 svärmade skalbaggen rikligt, men yngre larver funnos äfven 

i jorden, hvarföre skador å plantskogen ej häller detta år ute- 

blefvo. Åren 1888—90, i synnerhet de två sista åren, härjade 

larverna mycket svårt. Jägmästaren därstädes, W. BRORSTRÖM, 

anser den i plantskolor uti Frankrike använda metoden att döda 

larverna genom att inspruta benzin i jorden ej vara användbar 

på kulturfält, enär kostnaden blir alltför stor. Vidare har på- 

ståtts, att efter klimpplantering (plantornas utsättande på fältet 

med vidsittande jordklimp från plantskolan) plantorna skulle vara 

mindre utsatta för angrepp; men då tallar af ända till o,5 me- 

ters höjd angripas och dödas, ehuru dessa stått på platsen flera 

år, och jorden blifvit fullt så fast som en två år gammal klimp, 

anser B. med skäl kunna befaras, att detta planteringssätt icke för- 

mår hindra angreppen. Enda verksamma medlet finner han vara 

insamling under svärmningsåren med rikt understöd af statsmedel 

till hvilken kamp rustades af alla krafter. Med stort bekymmer 

måste skogsmannen åse förödelsen. Nästan alla skogsodlingar 

på gamla kalmarker härjades, och särskildt åstadkoms betydlig 

skada i de s. k. Sandarna pa Kolleberga kronopark äfvensom 

på kronoparkerna Näflinge och Krokaröd. 1891 inträffade ogynn- 
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sam väderlek för svärmningen, hvilken ingenstädes inom reviret 

blef så betydlig som man väntat. Insamlingen bedrefs emeller- 

tid med all kraft; i reviret dödades 248,180 liter ållonborrar, 

hvilket kostade 11,471,26 kr., däraf hälften statsmedel. I antal 

motsvarade detta 105,235,600 skalbaggar. Huru obetydlig denna 

insamling dock i verkligheten var framgår däraf, att under en 

svärmning i början af 1880-talet insamlades endast i Vestra 

Vrams socken öfver 50 millioner st. B. finner ljungbränningen 

i orten vara högst fördärflig, i det att den, utom annan skada 

den gör, bidrager till ållonborrarnas trefnad. I gammal hög 

ljung lägger skalbaggen sällan ägg, men ett par år efter brän- 

ningen, när ljungen är några tum hög, afsätter han där sina ägg 

både lätt och med förkärlek. B. har sett, huru på samma kul- 

turfält plantor i hög ljung varit nästan orörda, medan omedel- 

bart intill i nyligen afbränd ljung härjningen varit mycket svår. 

De två följande åren, 1892 och 1893, förmärktes, såsom man 

kunde förutse åtminstone hvad det förstnämnda beträffar, endast 

föga skada, jämväl året 1894, då härjning kunnat äga rum 

på försommaren, höllo sig larverna tämligen stilla, och svärm- 

ningsåret 1895 orsakades ingen större skada å löfträden; hvaraf 

kan slutas, att 1891 års insamling verkat synnerligen gynnsamt. 

Äfven i Blekinge-Åhus revir (Blekinge och en del af 

Kristianstads län) har ållonborren, åtminstone inom den skånska 

delen, varit ett plågoris för skogsplanteringarna. Sa förmäles 

1886, att årets plantering å kronoparken Rickarum skadades af 

larverna så, att ej mer än omkring 5 % af plantorna återstodo. 

Den årliga svärmningen sades hafva antagit så stora dimensio- 

ner, att den förmodades slutligen blifva lika rik på individer ) 
som de periodiska svärmningarna; något, som dock sedermera 

ej synes hafva konstaterats. 1887 var svärmningen kringgripande. 

Ensamt a Rickarum, som rikligen besöktes at ällonborrar, in- 

samlades 594 kubikfot däraf. Härjningen var ock i löfskogs- 

trakterna längs Söderåsen och Hallandsås mycket svår; insam- 

lingen bedrefs där lifligt, ehuru allmogen just i de mest hem- 

sökta trakterna ofta visade liknöjdhet däremot. 1888 säges insek- 

ten hafva spridt sig allt mer; å flygsandsplanteringen Gamia Espet 

och kronoparken Dufhult, som genom sin lätta jord äro mycket 

mottagliga, hade larverna i ej obetydlig grad förekommit såväl 
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i plantskolor som å fälten. 1889 och 1890 hade de öfverallt, 

där löfskog och lätt jord finnas, tillställt förödelser på plante- 

ringar, och vidgade sin terräng med hvarje år. Svärmningen 

1891 blef dock vida ringare än man förmodade. Å Rickarum 

insamlades för 93,63 kronor; någon större skada kunde ej för- 

märkas hvarken i plantskolor eller planteringar. 1892 och 1893 

förekom ingen svärmning, och larven föröfvade mindre skada än 

förr; men 1894 härjade den svårt inom Gärds och Villands hä- 

rader samt förstörde på ett par ställen i det förra 1893 års kul- 

turer fullständigt. A Gamla Espet gjordes den väsentligaste 

skadan i en äldre plantskola. 1895 års svärmning blef i Gärds 

härad åter lifligare, och fångades ensamt å Rickarum 769 liter 

för en kostnad af 200 kr. Vida större insamlingar ägde rum å 

enskildas ägor. Den ej minst väsentliga decimeringen af ållon- 

borrarna tillskrifver jägmästaren C. F. L. EHNBOM de talrikt före- 

kommande stararna, hvilka sålunda lämnat riklig ersättning för 

de hålkar, som åt dem uppsatts. 

Från Malmöhus revir inberättas ingen nämnvärd skada för 

skogen med undantag af år 1889, då på vissa boställen tilläm- 

nade skogsodlingar måst inställas af anledning, att därtill afsedda 

plantor förstörts i plantskolorna; och 1895 svärmade ållonbor- 

rarna i sådan myckenhet, att de åtgärder, som af Landsting och 

Hushällningssällskap vidtogos för insamling, syntes vara otill- 

räckliga. 

Sporadiska uppträdanden af ållonborrar i nordligare provin- 

ser förmälas dels från Vadsbo revir (Skaraborgs län) år 1886, 

där de gjort obetydlig skada, dels ock från Köpings revir år 

1892, där skalbaggarna under våren förekommo i ekskogarna 

hörande till Strömsholms hingstdepot, ehuru ej 1 så stort antal 

att egentlig skada däraf orsakades. Troligen var det M. hippo- 

caslani, som gjorde sig bemärkt på dessa båda orter. 

Kottgnagaren. (Anobium abietinum GYLL.) 

Om denna insekts uppträdande i ovanligare omfattning för- 

mäles endast från Åhus revir, att den år 1886 i myckenhet ska- 

dat granarnas kottar. 
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Björkrullvifveln. (Ahyuchites betulae Lin.) 

År 1892 har denna vifvel inom Österdalarnes revir i 

Leksands m. fl. socknar under sommaren särdeles svårt angripit 

björken. 

Vanliga snytbaggen. (//ylodius abietis L.) 

Denna snytbagge kan anses vara en af de skadligaste bland 

alla skogsinsekter, när den en gang innästlat sig i större mängd. 

Den gör mindre ohägn i sitt larvtillständ, da den vanligast uppe- 

håller sig i stubbar, men såsom utbildad bagge är han en plåga 

för skogsodlaren, i det att han, hufvudsakligen om våren, på 

unga, hälst 3—6-ariga barrträdsplantor, såväl tall som gran, gna- 

ger in sig i stammen, uteslutande för att söka föda, och de så- 

lunda angripna plantorna äro naturligtvis vigda åt undergången. 

Lyckligtvis har den omsorgsfulle skogsmannen tämligen i sin 

makt att hålla honom inom måttliga gränser. Han infångas med 

tillhjälp af s. k. fångbarkar sålunda, att pa det skogsodlade fältet 

utläggas färska granbarkstycken med bastsidan åt jorden och 

något belastade med stenar, samt hälst med en färsk tallkvist 

inunder; lockade af kådlukten samla sig snytbaggarna under 

barkarna och hopsamlas dagligen af barn. Äfven nedsättas obar- 

kade tall- eller granstänger snedt i jorden; på dem lägger in- 

sekten sina ägg, och man dödar därefter afkomman genom bar- 

kens afskalande. Uppbrytning af stubbar, i hvilka baggen hälst 

afsätter sina ägg, rekommenderas jämväl, ehuru detta mången- 

städes blir för dyrt, liksom ock undvikande af att förlägga flera 

hyggen i följd efter hvarandra anses lämpligt. Många finna bästa 

preventivätgärden vara den, att dröja med äterplanteringen 4—5 

ar efter afverkningen. 

De nordligaste revir, i hvilka denna insekt omförmäles, äro 

Norra Arvidsjaurs (Norrbottens län) och Särna (Kopparbergs 

län); i det förra hade den år 1890 visat sig i ganska stort an- 

tal 4 brandfalt vid Pite elf, i det senare uppträdde den 1892 

talrikt, men orsakade ringa skada. 
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Farligare blir han naturligtvis 1 landets sydligare trakter, 

där skogsplanteringar förekomma i större eller mindre omfång. 

Så förtäljes från Vesterås revir, att å Ridö kronopark och Siende 

härads allmänning stor skada tillfogats planteringarna åren 1886 

och 1887, då ock åtskilliga tusen individer infångades, men re- 

dan påföljande året 1888 spordes ett betydligt aftagande, hvars 

orsak hufvudsakligen tillskrefs, att hyggena återplanterades först 5 

år efter afverkningen. 1889 hade härjningen upphört på Ridö, 

och 1890 jämväl på Siende, för att under tioårsperioden ej åter- 

komma. 

I Örbyhus revir (Upland) är snytbaggen en gammal gäst 

på tre af de allmänna skogarna, nämligen Tierps kronopark samt 

Tierps och Norunda häradsallmänningar, och har han därstädes 

frikostigt trakterats med fångbarkar, åtminstone alltsedan år 1877. 

Af ‘en i Ent. Tidskr. 1887, s. 29, intagen tabell öfver 1 vissa 

revir insamlade snytbaggars antal aren 1876-1885 finner man, 

att dessa antal, som icke utan skal torde kunna antagas sasom 

gradmätare, åtminstone i viss man, pa insektens förekomst, i 

detta revir visat en jämn stigning fran 25,500 st. ar 1877 till 

105,000 st. ar 1885, med blott ringa fluktuationer nedåt ‚under 

aren 1882 och 1884. 

Den tidsperiod, som nu afhandlas, företer emellertid betyd- 

liga hopp uppat och nedat, sasom har nedan synes: 

ZUR EO 80: wa Bi its 91,000 St. Är PSRs LAI 126,500 st. 

PONTS 7. LIEU EL 2295100.) 2 3. LOG 2 ag 114,600 » 

Bt TOSS Eau 110,700 » Dy MODS gee En 163,300 » 

PHT SSO, sak. Sl 137,400 » à) DC Aa es eee 303,700 » 

MINT OOO elta 174,200 » PTS ol | pane NUE 110,600 » 

Det minsta antalet fangades saledes 1886 och 1895, och 

det högsta, märkligt nog, de intilliggande aren 1887 och 1894, 

så att kontrasterna berört hvarandra; möjligt ar dock, att 1886 

ars insamling bedrefs mindre energiskt och följden blef en stark 

ökning af insekterna påföljande året, samt att 1894 ars kraftiga 

ansträngning nedsatte 1895 års tillgång. 

I Upsala och Olands revir (Upland) har han äfven gjort 

skada, särskildt på kronoparken Lilla Djurgården invid Ultuna 

och à Rasbo häradsallmänning åren 1890—1893, hvilket sist- 
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nämnda ar den äfven uppträdde ä en del af Olands häradsall- 

männing, 

Åren 1887 och 1888 förmäles han hafva gjort ofog i Stock- 

holms revir, synnerligast på en granplantering å Långhundra 

häradsallmänning, och 1889 uppträdde han skadegörande på vissa 

trakter af Östkinds revir (Östergötlands län); hvaremot från 

Ombergs revir (samma län) meddelas den erfarenheten, att plar.- 

teringar ej skadas, om blott icke ett hygge skogsodlas förr än 

fyra år efter afverkningen, och intet färskt hygge finnes i plan- 

teringsfältets närhet. 

Inom Skaraborgs län har snytbaggen för lång tid tillbaka, 

omkring år 1879, skaffat sig ett stamhall på den i Slättbygds 

revir belägna kronoparken Furubacka, där den under föregående 

tioåriga period uppträdde värst år 1883, ehuru en skarp strid 

förts emot honom dels medelst fångbarkar och stubbars brytande, 

dels ock genom afverkningens förflyttning till annan trakt af sko- 

gen. Det sistnämnda ägde rum såväl år 1887 som år 1893. 

Fångsten utgjorde: 

År HAO SR 143,000 st. Ar DOO ee 168,000 st. 

Lan RCE >. 198,600 » DEO OR ee 168,000~ » 

BL: _. 174,000 » BLOG 2. Tr. 168,000 » 

APS LE 172,000 » oF CROAT et 148,000 » 

esis Yolo): SELS. 132,000 » MÉDOC ELLE 120,000 » 

Samma år 1887, hvilket såsom vi ofvan sett var svårt i 

Örbyhus revir, utmärkte sig sålunda äfven här. Att döma efter 

förestående siffror synas hyggenas förflyttningar, åtminstone på 

denna skog, icke haft så synnerligen stor verkan. I samma revir 

uppträdde var snytbagge jämväl, ehuru mera öfvergående, på 

häradsallmänningen Rolken och på kronoparken Rådaås. Å den 

förra insamlades: 

Fa N NN A 25,000 st. År EDOM RA 59,000 st. 

BEING 0 50,000 » FA POON yet TT ‚24,000 » 

STOSS ar 33,000 » BErSgh se see 12,500 » 

och därmed Synes härjningen hafva afslutats efter att hafva haft 

sin kulmen år 1889. På Rädaäs bemärktes den först 1889, dä 

50,000 st. insamlades; och efter det en förnyad insamling två 
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är därefter inbringat 30,000 st., lära inga vidare ätgärder behöft 

vidtagas; ätminstone förmäla berättelserna ej därom, | 

På kronoparken Halle-Hunneberg i Hunnebergs revir säges 

snytbaggen 1886 hafva gjort ej obetydlig skada på kulturer å 

två trakter. 1890 uppträdde han på de stora, sammanhängande 

hyggena, där 7,000 individer insamlades. Redan 1891 förekom 

den endast i ringare mängd, så att blott 1,000 st. fångades, och 

därefter har den ej tilltagit; enligt revirförvaltarens åsikt af den 

anledning, att sammanhängande hyggen undvikits. 

I Eksjö revir på Visingsö visade sig baggen åren 1886 

och 1887 i myckenhet och infångades; de följande åren gjorde 

den ingen skada. 

Böda kronopark i Ölands revir hör säkerligen till de af 

snytbaggen mest omtyckta kronoskogar i hela riket, oaktadt ska- 

dedjuret där sedan långliga tider bekämpats med alla till buds 

stående medel. Under förra perioden insamlades ej mindre än 

2,536,000 baggar, eller i medeltal 253,600 st. per ar, dock så, 

att siffrorna för de särskilda åren varierade mellan 119,500 (år 

1877) och 440,000 (år 1885), utvisande en ganska jämn stigning. 

Under perioden 1886—1895 fångades: 

ER ER 734,000 st. Ar TOO Mg ER 347,400 St. 

> ie Gel hr BR ER 440,000 » a Een ee eee 435,000 » 

ye TOO er 307,200 » Ws OO sibs: 20e 320,000 » 

PAC eaten 237,000. = (LOO ARE RS 429,000 » 

POO Oy eee er 275,500 » ot STORE CEE 300,000 » 

eller tillsammans 3,825,100 st., hvilket gör i medeltal 382,510 

per år, således betydligt mer än under föregående period, hvar- 

till dock hufvudskulden bäres af år 1886, då förekomsten synes 

hafva varit abnorm; i öfrigt utmärker sig äfven här året 1887 

för riklig tillgång. För 1000 plockade baggar betalades 1 krona. 

I de sydligare länen öfverklagas snytbaggen endast i Åhus 

revir, där år 1886 i södra delen af Östra Göinge och Villands 

härader förmärkts en ovanlig ökning, som dock sedermera ej 

synes hafva antagit några hotande dimensioner; äfvensom i 

Engelholms revir, hvarest å Mölleröds kronopark baggen visade 

sig bemärkelseåret 1887 och genast mottogs med fångstmedel, 

hvarigenom samlades: 



År LEE AR TE SPAN 7,000 st. Ar Wiese) rene 3,000 st 

“al iors pend elena ak 3,000 » D'derd ve 1e + NL CRIS 4,000 » 

ea Ve ee 4,000 » piste REA EE 6,000 >» 

Be Ko) [> SEE 8,000 » 

Är 1894 lämnade fängsten ej nägot nämnvärdt resultat, och där- 

med synes denna härjning, som nätt sin höjdpunkt 1890, hafva 

ufstannat. 

Vanliga märgborren. (//ylurgus piniperda. LIN.) 

I likhet med vanliga snytbaygen gör jämväl märgborren den 

hufvudsakligaste skadan såsom fullbildad insekt. Han uppsöker 

under senare delen af sommaren tallskott, i hvilka han borrar 

in sig ända till märgen, som han, utan att där kvarlämna sina 

exkrementer, uräter, så att skotten dö bort. När äfven topp- 

skotten pa detta sätt förstöras, blifva träden krokiga. Vid vin- 

terns annalkande äter han sig ofta in genom barken på tall- 

stammar för beredande af vinterkvarter åt sig, och dödar däri- 

genom många ungträd och plantor. Medel till hans decimerande 

är utläggande tidigt om våren af fångträd, d. v. s. falda obar- 

kade yngre tallstammar, i hvilkas bastlager baggen med förkärlek 

lägger sina ägg, och som därefter afbarkas, hvarigenom ynglet 

förstöres. 

Inom Stockholms revir skadade insekten ungskogsbestånd 

aren 1887 och 1888, i synnerhet förstnämnda året. 

1886 uppträdde han ovanligt talrikt inom Ombergs, Hun- 

nebergs och Tjusts revir. I det sistnämnda var det egentligen 

kronoparken Norra Qvill, som blef hemsökt under en följd af år. 

Härjningen började redan 1876; 1884, då den uppnått sin höjd- 

punkt, omfattade den omkring 150 tunnland, men ansågs 1885 

och 1886 i det närmaste upphörd. 1887 uppblossade den lik- 

väl ånyo — mindre märgborren, //. minor HART. gjorde där- 

vid sällskap — å samma ytvidd, bestående af jämn sandmo, 

beväxt med medelålders tall, som efter den föregående härjningen 

var tämligen hardt utglesnad och af dålig växtlighet. Fångstträd 

användes åter och fortsattes därmed åtminstone intill år 1894, 

då härjningen synes hafva upphört. 
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På kronoparken Mösseberg i Slättbygds revir blefvo vin- 

tern 1894—95 en hel mängd tallar inom medeläldriga bestånd 

afbrutna genom snötryck. Påföljande vår märktes öfverallt pa 

dessa träd märgborrens närvaro, och något senare voro alla så- 

lunda brutna eller skadade träd öfverfulla af denna insekt. 

I Ölands revir förekom insekten mer än vanligt talrikt 

1893 på Grankulla sandfält. 

Inom Sunnerbo revir (Kronobergs län), vid kronoparken 

Förarp, angrepos 1890 en del à f. d. åkerfält befintliga äldre 

skogskulturer af märgborren i förening med svamp å 6 tunnland, 

som därföre afröjdes, hvarjämte buskarna uppbrändes. Icke desto 

mindre klagades 1892 ånyo öfver de alltmer framträdande verk- 

ningarna af insektens uppträdande, hvartill hufvudsakliga anled- 

ningen söktes i den starkt bedrifna ved- och pitpropsafverkningen 

på enskildas skogar, där de alltid kvarlämnade topparna och 

grenarna beredde ett lämpligt fält för insektens förökande. 

Från Engelholms revir förmäles 1887, att märgborren an- 

gripit 30—40-årig tallskog. 

Barkborrar. (Zomzcus LATR.) 

Af barkborrar eller grafstickare finnas, som bekant, åtskil- 

liga arter, som allmänt förekomma i våra skogar. De gnaga på 

trädstammar in sig genom barken, göra gångar mellan denna och 

veden, aflägga där sina ägg, och sedan fortsätta larverna mine- 

ringsarbetet inom bastlagret. 

Som arter af detta släkte påträffas nästan på hvarje sjukt 

och döende barrträd, har man åtminstone förr ansett desamma 

ytterst skadliga synnerligast för granskog, och tillskrifvit dem or- 

saken till den s. k. »grantorkan», en sjukdom, genom hvilken 

ofta nog stora vidder skog sköflas. På senare tider har man 

emellertid dragit mycket i tvifvel, huruvida barkborrarna verkli- 

gen äro den premiära orsaken till trädens död, d. v. s. huruvida 

de angripa äfven friska, ej redan förut lifdömda träd. Att göra 

direkta och noggranna undersökningar i detta afseende är ett 

fält, hvars bearbetande vore af största intresse för skogsmannen 

och som rekommenderas varmt åt dem, som därtill kunna hafva 

tillfälle. Emellertid anse de flesta skogstjänstemännen redan nu, 
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att grantorkan icke åstadkommes af insekter, utan leder sitt ur- 

sprung därifrån, att granens flacklöpande rötters spetsar skadas 

genom stammens vaggande rörelser vid storm, hvarigenom obot- 

lig sjukdom "uppstår, som påskyndas genom barkborrars efterföl- 

jande angrepp. Faktiskt är, att grantorkan gärna uppträder där 

träden af någon anledning, t. ex. afverkning af angränsande skog 

eller utglesning genom gallring, blifvit utsatta för vindarnas på- 

verkningar. En del skogsmän fortsätta emellertid med försök att 

genom utläggande af fångstträd och dessas barkning efter yng- 

lets afsättande decimera barkborrarna, och så länge man icke är 

fullt på det klara med saken, äger ju detta ock sitt berättigande. 

Att så mycket som möjligt hålla skogen ränsad från torra och 

döende träd är också en åtgärd mot insekten, på samma gång 

som därmed uppnås jämväl andra nyttiga ändamål. 

Grantorka omförmäles från skilda trakter i hela landet, men 

torde det vara öfverflödigt att här ingå uti detaljerade beskrif- 

ningar öfver de särskilda fallen. Blott ett exempel torde här få 

framhållas, däruti revirförvaltaren betraktar barkborren såsom or- 

saken till förödelsen; och likväl tyckes af berättelsen framgå, 

som om vinden kunnat vara hufvudbrottslingen, 

Ar 1890 inberättade jägmästaren i Olands revir (Upland), 

att a kronoparken Lilla Djurgarden nara Upsala visade sig pa 

våren, som var särdeles gynnsam för de flesta skogsinsekter, en 

rikedom pa Zomzcus-baggar, för hvilkas förstörande knappast 

någon åtgärd kunde vidtagas; under sommarens lopp började allt 

flera träd uttorka, tills mot hösten de sjuka träden voro så 

många, att af dem kunde erhållas större virkesqvantitet, än som 

beräknats för årets trakthygge. Insekterna hade äfven under fö- 

regående året visat sig, dock ej till någon ovanlig mängd, och 

noggranna rensningshuggningar hade företagits vintern 1889—00. 

Att Tormicus-arterna just på denna skog söka sitt tillhåll, under 

det närbelägna skogar sällan äro besvärade däraf, har, antager 

revirförvaltaren, Jägmästaren O. H. GELERTSEN, Sannolikt sin grund 

däruti, att parken, som ligger öppen för alla vindar, är, hvad 

beträffar den äldre skogen, beväxt uteslutande med gran, och 

träden hafva ett i allmänhet sjukligt utseende. Det torde knap- 

past finnas hopp om förändring till det bättre förrän öfvergångs- 

omdrefvet fullbordats och bestånden genom fortgående kulturer er- 
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hållit nödig uppblandning med andra trädslag. Under de följande 

åren till och med 1895 förmäles skadan hafva fortgått, 1891 till 

ökadt omfång, de två sista åren i mindre grad. 

Vanliga och röda Tallstekeln. (Lophyrus pini Lin. och 

rufus LATR.) 

Tallsteklarnas larver, hvilka hafva den i skogsmäns ögon 

fula ovanan att afäta tallbarren på fjorårets och, om det kniper, 

äfven årets skott, hafva därjämte, som bekant, för sed att, när 

de ana. någon fara, kasta och vrida- främre delen af krop- 

pen än hit och än dit, hvilket ådragit dem namnet »sprittma- 

skar.> Kändt är ock, att den inspunna larven kan ligga i åra- 

tal inuti sin kokong, innan han undergår förpuppning, hvaraf 

man sökt förklara anledningen till steklarnas plötsliga och mass- 

visa uppträdande vissa år under förmodan, att åtskilliga års ko- 

konger samtidigt under ett för dem gynnsamt år utsläppa sitt 

skadegörande innehåll. 

I Örebro revir bemärktes L. rufus allmänt aren 1890 och 

1891 i unga talibeständ, men någon större skada har ej däraf 

foranledts. Närmare beskrifning häröfver af ALB. NILSSON äter- 

finnes uti Upps. 1 praktisk Entom. 1893,s. 49 samt uti Entom. 

Tidskr, NG I. Ad 

På Håbo häradsallmänning i Enköpings revir observerades 

tallstekeln synnerligen talrikt 1893 i september och förstörde 

barren à 1o—15-arig tall. Någon nämnvärd skada uppstod emel- 

lertid ej däraf, och härjningen upphörde med nattfrosternas in- 

träffande. 

Inom Vadsbo revir (Skaraborgs län) uppträdde Z. rufus 

i tämligen stort antal 1891 och 1892, hufvudsakligen på Marie- 

holms kronopark. Följande året visade den sig äfven, ehuru 

. mycket sparsaramare; de under föregående åren angripna träden 

hade då icke lidit synnerligen däraf, och deras tillväxt visade ej 

"någon afsevärd nedsättning. 

Från Kinne revir (Skaraborgs län) berättades 1893, att å en 

del ställen med 10—3o-arig, ja ända till 4o—50-arig tallskog ofog 

anställdes af sprittmasken, som afåt större delen af barren å före- 
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gående årets skott; den uppmärksammades dock ej pa krono- 

parkernas slutna ungskogar. 

Pa kronoparken Ostra Hillet i Slattbygds revir (Skara- 

borgs län) har tallstekeln förekommit rätt mycket år 1894, men 

gjort blött Gfvergaende skada. Förra härjningen inträffade har 

år 1884, således 10 år förut. 
I Vartofta revir (Skaraborgs län) hade tallstekeln år 1879 

härjat 25 kv.-ref 30-arig tallskog pa kronoparken Haboskogen 

och 300 kv.-ref a häradsallmänningen Hökensås. Under nu ifrà- 

gavarande tioärs-period uppträdde i massa L. rufus några ar 

inom snart sagdt hela reviret, i främsta rummet å Hökensås med 

dess på magra sand- och grusåsar förekommande rena tallbestånd. 

År 1890 var härjningen värst, och tillgrepo larverna då på ända 

till 60-arig skog ej blott föregående årets skott, utan äfven äldre 

barr samt delvis äfven dem på årsskotten. Ehuru härjningen de 

båda följande aren, dock i mindre grad, fortgatt hufvudsakligen 

i samma bestånd, syntes endast undertryckta buskar hafva däraf 

lidit egentlig skada. Några kort före medlet af juni 1892 in- 

träffade frostnätter ansägos hafva betydligt stäfjat insekternas 

framfart, 'och af de på hösten insamlade pupporna visade sig en 

stor del innehålla parasitsteklar. Icke desto mindre inberättas 

1893, att insekten åter uppträdt på Hökensås äfvensom i ung- 

skog på kronoparken Haboskogen; i medlet af juli iakttogs emel- 

lertid, att massor af larver lågo döda och förtorkade på marken, 

möjligen, efter revirförvaltarens åsikt, till följd af frostnätter, och 

vid insamling af puppor under hösten påträffades helt obetyd- 

ligt af sådana. 1894 visade sig härjningen hafva upphört på 

Hökensås, och 1895 likaså äfven à Haboskogen. «Emellertid 

hafva dessa intensiva härjningar icke åstadkommit någon egent- 

lig skada. ! 

I Svältornas och Hunnebergs revir (Elfsborgs län) upp- 

trädde Z. pinz, i det förra år 1892 och i någon mån jämväl ar 

1895, 1 det senare år 1893. En föregående härjning inom Sväl- 

tornas revir förekom jämt tio år förut, åren 1882 och 1883. 

År 1892 iakttogs L. rufus i större mängd pa kronoparken 

‘ Jämför härmed Jägmästaren J. H. WERMELINS »Anteckningar rörande 

röda tallstekeln», intagen i Upps. i Praktisk Entom, 1894, s. 87. samt Ent. 

Tidsk, 1894, s. 223. 
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Förarp inom Sunnerbo revir å plantskog, som dock däraf ska- 

dades mindre än man först befarade. 

Om ock vid alla de här ofvan omförmälda härjningarna den 

egentliga skadan blef ringa eller ingen, framgår däremot af föl- 

jande berättelse från Hallands revir, att tallsteklarna dock stun- 

dom kunna föranleda ganska stora obehag och förluster. L. pini 

hemsökte 1889 a Höka flygsandsplantering ett 8-arigt bestånd af 

vanlig tall med inblandning af 3-ariga plantor af Pinus montana 

(bergtall. Pa de ställen, där vanliga tallens plantor stodo nå- 

gorlunda tätt, förblefvo 7zonfana-plantorna orörda, men eljest an- 

grepo larverna äfven de sistnämnda, efter det de uppätit vanliga 

tallens barr. Där montana utgjorde rena bestånd, märktes inga 

larver. Omkring 35 hektar hemsöktes, och plantskogen blef på 

detta område till allra största delen förstörd. 241 liter larver 

och puppor insamlades detta året. Följande året uppträdde in- 

sekten ånyo därstädes å 40 hektar omkring ro-àrigt bestånd 

af vanlig tall, ehuru ej så talrikt — kanske i medeltal på hvar 

tjugonde planta — sannolikt i följd af den grundliga insamlin- 

gen året förut. Den syntes nu trifvas bäst i beståndens yttre kan- 

ter äfvensom på enstaka plantor. Bergtallen angreps icke alls. 

I juli insamlades 15 liter larver och puppor. 1891 var härjnin- 

gen slutad, men samtliga angripna plantor voro döda. 

För öfrigt hänvisas till S. Lampas uppsats om röda tallste- 

keln i Upps. i praktisk Entom. och i Entom. Tidskr. 1892, s. 41. 

Videspinnaren. (Leucoma salicis L.) 

I Jönköpings revir förekom år 1891 denna fjärils larv så 

allmänt i trakten af Forserum, att hela aspbestånd voro i juni 

månad totalt beröfvade sina blad. 

Frostfjäriln och Lindmätaren. (Cheimatobia brumata L. 

och Hibernia defoliaria Cu.) 

Dessa båda arters larver i förening sägas 1 Malmöhus re- 

vir på kronoparken Jönstorp år 1889 hafva förstört återväxten å 

en del hyggen i bokskog. 
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Allmänna Björkmätaren. (Amphidasys betularius 1.) 

År 1887 uppfrättes björklöfvet inom Kinne revir af million- 

tals larver. Ju bättre växtplats träden hade, desto starkare blef 

angreppet. A kronoparkerna, hvarest björkarna sta mycket trångt 

bland barrskogen, var skadan obetydlig. 

Vanliga Tallmataren. (Dupalus piniarius 1.) 

Från Askersunds revir (Örebro län) berättades 1889, att 

tallmätarens larv på Grimstens, Hardemo och Kumla häradsall- 

männingar om hösten härjat å 42 hektar; dock vidtogos inga åt- 

gärder däremot. 1890 om våren uppträdde fjärilarna på samma 

trakt i stor myckenhet och öfver ett vidsträckt område. De se- 

dermera utkläckta larverna förekommo emellertid endast i ringa 

antal och astadkommo ingen synbar skada. De under fjoråret 

angripna träden utvecklade till större delen nya skott; endast 

undertryckta träd med svag kronbildning dukade under. — Rö- 

rande insektens massvisa uppträdande i Nerike dessa år torde 

för öfrigt få hänvisas till afhandlingar dels af C. G. HOLMERZ 

uti Upps. i praktisk, Entom. 1891, s. 17 och Ent. Tidskr. 1891, 

sid. 49, dels af ALB. NILSSON uti Upps. i praktisk Ent. och uti 

Entom. Tidskr. 1893, s. 49. 

Inom Örbyhus revir visade sig ar 1890 à Norunda hä- 

radsallmännings 3:e block början till en härjning, som sedermera 

spred sig till det närbelägna 7:de blocket. Barren angrepos som 

vanligt; och nar träden pa våren 1891 slogo ut nya skott, blefvo 

äfven dessa föremål för larvernas aptit och gingo under sommaren 

förlorade. På den trakt, där härjningen gått fram, undgick ej ett 

enda träd angrepp. Om hösten gingo larverna ned för att för- 

puppa sig. Några åtgärder vidtogos ej mot insekten, enär det 

antogs, att härjningen skulle inom kort afstanna af sig själf. 

Ehuru tallmätaren äfven 1892 visade sin närvaro öfver rätt stora 

ytor, anordnades ej heller då någon kamp emot honom, ty de 

bestånd, som först hemsöktes, företedde åter en frisk och grön 

färg i tallkronorna; dock förnekas ej, att bestånden lidit skada 
Pa 
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genom minskning i tillväxt. I påföljande årets berättelse näm- 

nes intet om insekten, hvadan härjningen kan antagas då hafva 

afstannat. 

Ej lika oskyldigt aflöpte en härjning, som 1890 uppstod i 

Gripsholms . revir pa Åkers och Öster-Rekarnes häradsallmän- 

ningar, där tallskogen å torrmoar hemsöktes å en vidd af 30 

hektar; på den förstnämnda allmänningen var beståndet så illa 

medfaret, att det ansågs böra afverkas. Följande två åren syn- 

tes den då kvarstående skogen i allmänhet hafva repat sig, och 

härjningen tycktes vara i aftagande, dock måste äfven nu en del 

träd afverkas; och 1893 märktes de sista efterdyningarna af mass- 

uppträdandet. 

Ekvecklaren. (Zortrix viridana Liv.) 

Denna fjärils massvisa förekomst omförmäles åren 1894 och 

1895 från Gripsholms revir, där hela ekbestånd till stor del 

beröfvades sin löfbeklädnad under försommaren; dock utveckla- 

des, såsom vanligt, nya löf efter larvernas förpuppning. Näst 

föregående starkare härjning förekom 1883. 

I Eksjö revir på Visingsö ekplantering, som åren 1876 och 

1877 hemsökts af ett svårare angrepp, uppträdde insekten ånyo 

åren 1886 och 1887, isynnerhet det sistnämnda året, då ej blott 

ekskogen, utan jämväl nästan alla andra där förekommande löf- 

träd totalt aflöfvades, hvarefter larverna, märkligt nog, angrepo 

underväxten af gran och tillfogade denna stor skada medelst de 

späda barrens afätande. Åren 1892 och 1893 förekom en ny 

härjning, dock inskränkt till planteringens vestra del, som skiljes 

från den öfriga delen genom barrskog. 

Granbarrvecklaren. (Grapholitha tedella Cr.[hercyniana FRoEL.]) 

Fjärilns förekomst i större mängd har endast iakttagits inom 

Vadsbo revir ar 1891, då den likväl ej visat sig farlig för 

skogen. 
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Grankottvecklaren. (Grapholitha strobilella L. |strobilana He.) 

I Vadsbo revir sagas grankottarna i allmänhet hafva blifvit 

år 1893 förstörda af denna vecklares larv, och i Åhus revir 

voro kottarna mycket angripna af densamma. 

Larktradsmalen. (Coleophora laricella He. [laricinella Rıze.|) 

År 1888 angrep denna mal i hela Vadsbo revir yngre lärk- 

träd mer eller mindre starkt. 

Granbarrlusen. (Chermes abietis Lin.) 

Fran Kopparbergs revir berättas 1888, att denna barrlus 

åstadkommit skada a yngre granar. Ehuru i vanliga fall dess 

angrepp ej förorsaka de unga trädens död, hade dock enstaka 

grupper förekommit, hvilkas träd, fullsatta med de karaktäristiska 

gallknölarna, fullständigt uttorkat. 

Till arten tvifvelaktiga insekter. I revirförvaltarnes be- 

rättelser finnas några högst intressanta härjningar omförmälda, 

dels utan att insektens art kunnat angifvas, dels ock med upp- 

gifvande af sådant artnamn, som icke synes fullt öfverensstämma 

med beskrifningen öfver skadedjurets uppträdande. Detta är så 

mycket mer att beklaga, som därigenom möjligen värdefulla bidrag 

till insekternas lefnadshistoria och utbredning gått förlorade. Af 

lätt insedda skäl är det tyvärr ofta ganska svårt för en skogs- 

man, särdeles i Norrlands vidsträckta och glest befolkade revir, 

upptagen af tjänsteresor och förrättningar som han är sommaren 

i ända, att å lämplig tid tillvarataga larver för uppfödning och 

kläckning; men torde dock här få erinras om S. LAMPAS råd 

»Om sändningar af prof på skadeinsekter», införda uti Upps. i 

prakt. Entom. och uti «Ent. Tidskr. 1894, s. 62, särdeles 

som dylika sändningar böra kunna blifva af mera effektiv nytta 

med början afwı897, da den entomologiska försöksstationen invid 

Stockholm träder i verksamhet, och alltid någon där torde finnas 

till hands för sändningarnas mottagande och lämpliga behandling. 

Entomol. Tidskr. Årg. 17. H. 3 (1806). 17 II 
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I Pajala, landets nordligaste revir, berättas 1891, att från 

Liniäjoki ända uppåt Antis by, en sträcka af 1!/2 mil och ganska 

bredt på båda sidor om landsvägen, en insekthärjning öfvergått 

all barrskog. På såväl tall som gran voro nästan utan undantag 

alla det sista årets skott beröfvade sina barr samt nedhängde 

röda och aftorkade. Till Landtbruksstyrelsens entomolog sändes 

visserligen skadade växtdelar, men då insekten redan lämnat 

dessa, kunde arten tyvärr ej bestämmas. Följande året fortgick 

samma härjning, men i ringa omfattning. En mängd angripna 

plantor och: yngre träd hade då dött, men flertalet af träden 

syntes repa sig. h 

I Jockmocks revir (Norrbotten) iakttogs en härjning på 

björkskogen inom fjällbjörkens område år 1892, da jägmästaren — 

OÖ. WESTERLUND vid en resa på sommaren upp till Stora Lule- 

vatten fann hela björkregionen på det höga berget Ananas an- 

gripen af en gröngul fjärillarv, som knappast lämnat ett enda 

björklöf oskadadt. Vid förnyadt besök på platsen sommaren 

1893 befanns björkskogen alldeles utdöd, och den förut så sterila 

marken betäckt af en fin gräsmatta, hufvudsakligen sammansatt 

af Festuca ovina och Azra flexuosa, hvilkens tillkomst sanno- 

likt till stor del härrörde af markens gödning genom de ytterst 

talrika larverna. W. ansåg larven tillhöra Czdarza hastata 1..; 

men då hans beskrifning på larven icke passar in på denna art, 

som dessutom har sin flygtid i maj-—juli, är det snarare troligt, 

att han här haft att göra med C7darza dilutata BoRKH. (=nebu- 

lata THuns.), som redan är illa känd för de härjningar den 

stundom gör i fjälltrakternas björkskogar, hvarom förefinnas be- 

rättelser af W. M. SCHÖYEN från Röros’ och Aalens härader i 

Norge åren 1882 och 1883 (Entom. Tidskr. 1884, s. 84), C. G. 

ANDERSSON fran Idre fjällmarker 1 Dalarne ar 1882 (Entom. 

Tidskr. 1884, s. 187), samt C. G. HOLMERZ fran Lappland 1884 

(Entom, Tidskr. 1886, s. 6). 

Fran Vesterbottens län berättar Öfverjägmästaren A. M. 

HELLSTROM, att ar 1890 inom omkring tva tredjedelar — norra 

delen — af Dorotea, nästan hela Wilhelmina, norra delen af 

Åsele samt den vestra, mot sistnämnda socknar gränsande delen 

af Lycksele socken björken varit utsatt för en synnerligen genom- 

gripande härjning. Den sträckte sig till såväl rena bestånd som 
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spridda träd, och varade under tre veckor fran medlet af juni 

till början af juli. De sin lötbeklädnad beröfvade träden före- 

tedde ett egendomligt och tröstlöst utseende, oftast liknande full- 

ständig vinterdräkt. Härjningen synes hafva varit mest intensiv 

i det högre belägna landet mellan de större ådalarna, hvaremot 

man kunde iakttaga ett märkbart aftagande på sluttningarna mot 

de större vattendragen. Öfverjägmästaren i Mellersta Norr- 

lands distrikt E. GROTH beskrifver samtidigt en liknande härj- 

ning på björk, asp och graal, som särdeles inom Norra och 

Västra Jämtlands samt Södra Ångermanlands revir för- 

märktes, ej allenast inom fjälltrakterna öfver stora områden, utan 

äfven där och hvar i det lägre landet. I synnerhet björk och 

al voro angripna på stora sammanhängande trakter, därvid björk- 

skogen på afstånd påminde om färgskiftningen vid löfspricknin- 

gen. Insektens art ansågs i Vesterbotten vara mindre björk- 

mätaren, Cabera pusaria L, i Mellersta Norrland — af skäl, 

att härjningen förekom såväl redan i maj som äfven i juni och 

juli — ej blott nyssnämnda mätare, utan äfven stora björkblad- 

stekeln, Cimbex variabilis och stora albladstekeln, Czmbex 

lucorum: L. Att äfven här föreligger något misstag i artbestäm- 

ningen, åtminstone i fråga om mätaren, är likväl ej osannolikt; 

åtminstone vore det högeligen intressant, om pusaria, hvilken 

® enligt AURIVILLIUS (»Nordens Fjärilar», s. 213) inom Sverige ej 

funnits nordligare än i Helsingland, skulle i förenämnda trakter 

hafva uppträdt i så oerhördt antal. Möjligen har äfven här 

Cidaria dilutata varit den verkligen skyldiga till förödelsen, 

åtminstone under juni och juli månader. 

I Arvika revir angreps löfskogen, företrädesvis björken, af 

en fjärillarv, hvars art ej utröntes, enär förpuppning redan ägt 

rum då trakten besöktes; men ansågs den vara en mätare, att 

döma efter beskrifningen på larven. Den förpuppades så tidigt, 

att träden kunde utveckla nya löf. Angreppet började 1886 

omkring södra delarna af sjöarna Glafsfjorden och Wermelen, 

spridde sig 1887 både västerut omkring 1!/> mil och norrut ända 

till Eda socken i Jösse härad öfver större, sammanhängande 

björkbeständ, oeh äterupprepades 1888, ehuru i mycket förringad 

grad, för att därefter alldeles försvinna, 
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NOTISER?! 

Härjning orsakad af tallmätaren (Lupalus piniarius 1.) 

i Bayern. Då tallmätarens uppträdande i våra skogar alltmer 

väckt skogsmannens berättigade uppmärksambet, torde det ej 

vara ur vägen, att för våra läsare teckna en liten bild af den 

härjning, som denna fjärils larv under sista åren företagit sig på 

Niirnberger Reichswald i Bayern. Bilden är hämtad ur en upp- 

sats i 1895 års augustihäfte af Allgemeine Forst- und Jagd- 

Zeitung, utgifven af professorn vid Tübingens universitet T. LOREY. 

Niirnberger Reichswald är en skogstrakt, bestående af mager 

diluvialsand med trögväxande tall, och hårdt belastad med strö- 

hämtnings-servituter. Öfver cirka 35,000 hektar visade mätarens 

larver sig redan 1893, men 1894 års vår slogo de afbarrade 

furorna ut nya skott. På sommaren ägde emellertid en utom- 

ordentlig ökning af insekterna rum, och vidsträcktare områden 

angrepos, så att härjningens utbredning uppskattades till omkring 

40,000 har statsskogar och 10,000 har privatskogar. Alldeles 

kalätna blefvo träden på omkring 6,700 har, och en 1895 till- 

kallad kommission fann, att ej mindre än 8,000 har måste af- 

verkas — ett arbete, hvartill erfordrades vid pass 1,500 man, 

hvarjämte för afforslingen anlades spårvägar. 

Söker man nu efter anledningarna till denna oerhördt snabba 

förödelse, så antagas dessa vara följande. Åren 1893 och 1894 

utmärkte sig för torka, hvarigenom villkoren för larvens och 

järilens trefnad voro synnerligen gynnsamma, hvaremot insektens 

naturliga fiender icke ökades till erforderligt antal. Till trädens 

oväntadt hastiga bortdöende bidrogo äfven omedelbart de sista 

årens torka och 1894—1895 års vinters stränghet. Man hade 

väntat på grund af äldre erfarenheter, att af de två gånger af- 

barrade furorna åtminstone de dominerande stammarna, och af 

de endast en gång angripna träden det stora flertalet skulle åter 

repa sig, men detta hopp visade sig våren 1895 slå fel. De 

I 



= a 

MEVES: NOTISER. 165 

trögväxta tallarna pa det magra molandet hade redan 1893 lidit 

skada af torkan; därpå följde ytterligare ett torrt ar jämte insekt- 

härjning, och slutligen den kalla vintern. Sådana häftiga och 

upprepade angrepp kunde träden ej motstå. — Det har förmo- 

dats, att ströhämtningen borde hafva minskat skadan, i det att 

vid affallets bortförande massor af puppor bort medfölja ; men 

undersökningar gåfvo vid handen, att större delen af larverna, 

omkring 90 %, förpuppats i den under barraffallet befintliga 

humusjorden eller i den mineraliska alfven. 

Om användning af larvlim. I Tyskland, där larvlim 

(brumatalim) användts i ganska stor utsträckning af skogsmän 

— och trädgärdsskötare för att hindra skadliga insekter af åtskilliga 

slag att krypa upp i träden och där föröfva ofog eller aflägga 

sina ägg, har det visat sig, att limmet, oriktigt användt, kan 

orsaka vida större skada än den, mot hvilken limmet varit afsedt. 

Det har nämligen inträffat, att träd, hvarå limringar anbragts 

omedelbart på stammen, i myckenhet torkat i kronorna, och 

orsaken därtill var den, att redan på våren året efter påsmet- 

ningen den limbetäckta delen af barken betydligt förtjockats, 

spruckit sönder i längdriktningen och fullständigt dött bort, hvar- 

jämte äfven underliggande trädelar voro brynta och döda. Ne- 

danför limringen voro löfträdsstammar ännu vid lif och sköto 

nya skott. 

Med anledning af sådana iakttagelser hafva noggranna för- 

sök utförts på många olika trädslag genom åtskilliga tyska skogs- 

tjänstemän, hvilkas rön finnas omförmälda i en afhandling af 

professorn vid Forstakademien i Neustadt-Eberswalde d:r ALTUM, 

uti »Zeitschrift fär Forst- und Jagdwesen», Berlin, Jahrg. 1894, 

S. 439. Prof. ALTUM drager af dessa undersökningar följande 

slutsatser: 

Angående den fara, som uppstår för trädens hälsa genom 

limmets användande, kan i allmänhet intet bestämdt påstående 

uppställas. Allt beror på tjockleken och beskaffenheten af stam- 

marnas yttre skyddslager. Det påstrukna limmet intränger fort, 

men utbreder sig därefter icke vidare, liksom en oljefläck på 

papper, utan bibehåller sitt omfång. Har det ej uppnått kam- 

bium-lagret, finnes absolut ingen fara. Men äfven angripna 

2 
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fläckar af lefvande väfnad läkas genom öfvervallning inom ej 

lång tid, vanligen två år. Barkbildande trädslag äga det säkra- 

ste skydd emot limmet, dock naturligtvis endast 1 den man de 

äro betäckta med tillräckligt tjock bark, Nybildningar med ännu 

ömtålig barkbeklädnad få, äfven i fråga om dessa trädslag, icke 

omedelbart påsmetas lim. Här, liksom Ofverhufvud hos alla 

trädslag med tunn och ömtålig barkyta, är anbringandet af 

skyddsringar af papper under limmet att förorda. Där denna 

försiktighetsåtgärd vidtagits, lärer ingen skada förmärkts å träden. 

Iakttagelser rörande tiden för kastanieborrens för- 

vandlingar till puppa och fullbildad insekt. Forstmeister 

SCHAEFFER’ i Cladow (Preussen) har år 1893 den 1 augusti, 1 

september och 1 oktober utfört profsamling af Melolontha hip- 

pocastant FAB. pa 18 skilda platser i jorden ända till 1 meters 

djup, för att bestämma tiden för förvandlingen till puppor och 

skalbaggar. Medelresultatet blef, att han fann 

den ı augusti 93 % puppor, 7 % larver, 

» I september 62 % baggar, 30 % puppor, 8 % larver, 

» 1 oktober 100 % baggar. 

Härvid inräknades endast fullvuxna larver, härrörande fran 

1889 års svärmning. Endast ett försvinnande antal yngre larver 

påträffades, och bland skalbaggarna tillhörde blott 3 % JZ. vul- 

garis. Det torde därför, säger SCHAEFFER, ej vidare kunna 

betviflas, att A7. hippocastani har en femårig generation. 

Månne icke äfven hos oss dessa båda ållonborrarter kunna 

hafva sinsemellan olika lång utvecklingstid, och de från vissa 

orter omtalade mellansvärmningarna häraf förklaras? I alla hän- 

delser vore det nog intressant att genom iakttagelser i våra 

sydliga provinser söka utreda denna fråga. 

J. Meves. 

! Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen, Berlin, Jahrg. 1894, s. 46. 

[#2] 
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HURU ÖFVERVINTRA BLADLÖSSEN? 

Denna fråga har framställt sig för undertecknad med anled- 

ning af vissa observationer, som gjordes vid Experimentalfältet 

sommaren 1892 vid några då anordnade försök i och för ut- 

redning af en del dunkla spörsmål rörande sädesrostens ut- 

veckling. NN 
Dessa försök utfördes uti 3 särskildt konstruerade, ungefär 

manshöga försöksskåp, med glas i alla 4 väggarna. Skapen 

voro ofvan täckta af ett plåtbetäckt tak och ventilerades genom 

ett rätt tjockt lager vadd vid skapets bas och ett likadant upp- 

till under takutsprången. All tillträdande luft silades alltså ge- 

nom vadd för utestängande af smittämnen. 

I skåpets botten befann sig ett försökskärl af trä, delvis 

nedgräfdt i jorden och fylldt med jord; Uti ena skåpet (I) an- 

vändes en blandning af ”/1 god trädgårdsjord och !/4 lerjord 

från åker, båda jordslagen obehandlade, uti det andra (II) och 

_det tredje (III) god trädgärdsjord, som förut steriliserats med 

10o-gradig vattenånga under 3 timmar. Uti hvarje försökskärl 

nedbäddades 5 hafrekorn, samtliga kornen tagna ur samma hafre- 

prof. Uti kärl I omgåfvos kornen med små bitar af rostiga 

hvitrotstrån, och dylika sträbitar nedstuckos äfven flerstädes 

eljest i jorden nära ytan. Uti de båda andra skåpen med den 

steriliserade jorden nedlades kornen enbart. Samtliga skåpen 

vattnades tid efter annan med destilleradt vatten genom messings- 

rör, som voro inledda i skåpen från början. 

Skåpen uppsattes i försöksgården och sådden företogs den 

4 juni. Samtliga kornen spirade och plantorna växte sedan mer 

eller mindre frodigt. 
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Den 23 augusti på aftonen borttogs den ena, endast löst 

fästa glasväggen ı skåpet III, och infekterades då, så skyndsamt 

som ske kunde, de i detta skåp befintliga plantorna med hafre- 

svartrost. Den tid, hvarunder glasrutan var aflägsnad, uppgick 

till omkring 1/4 timma. Följande morgon upprepades samma 

förfarande, hvilket äfven da tog i anspråk ungefär lika lång tid. 

Ju mera det skred fram mot mognadstiden, visade sig en 

olikhet mellan de 3 skåpen i det hänseendet, att plantorna uti 

skåp I, som innehöll obehandlad jord, blefvo mer och mer hem- 

sökta af bladlöss, till sist (°/10) så rikligt, att glasytorna voro 

tätt betäckta af dar fastklibbade löss. Uti skåp Il, som inne- 

höll steriliserad jord och ingen gång under försökets fortgång 

varit öppet, saknades bade à växter och glasväggar bladlöss 

alldeles. Uti skåp III, som äfvenledes innehöll steriliserad jord, 

men varit på ena sidan öppet sammanlagdt 1/2 timma eller 

kanske något däröfver den 23—24 augusti, syntes ett mindre 

antal bladlöss. 

Den nu anförda olikheten mellan de trenne försöksskåpen 

berättigar väl till den frågan, hvarifrån bladlössen hade kommit. 

Visserligen lider det ej gärna något tvifvel, att ej de få blad- 

löss, som visade sig uti skåp III, utgjorde afkomman af någon 

eller några enstaka bladlössindivider, som råkat komma in i 

skåpet under de korta stunder, detta var delvis öppet på aftonen 

den 23 augusti och därpå följande morgon. Men huru då med 

de talrika bladlöss, som funnos i skåp I? Utifrån torde man 

ej kunna härleda dem, då skåpet hela tiden varit slutet och an- 

ordningarna för ôfrigt voro sådana, att något ofrivilligt inträn- . 

gande af insekter ej gärna var att antaga, i synnerhet som all- 

deles enahanda anordningar i skåp II visade sig absolut isole- 

rande i detta fall. Det finnes för att förklara de ytterst talrika 

bladlössen uti skåp I tvänne utvägar, den ena den obehandlade 

jorden och den andra de uti denna jord nedstuckna rostiga 

hvitroststråbitarna. Hvilketdera ursprunget är det sannolikaste? 

Vänder man sig till den entomologiska facklitteraturen, för 

att därur vinna upplysning om sättet för bladlössens öfvervint- 

ring, så finner man uppgifvet, att denna sker medelst ägg, 

som afsättas uti sprickor å trädens bark eller inbäddas bland 

vissna löf. 
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Skulle man häraf sluta, så borde man misstänka de uti 

jorden nedstuckna hvitrotsstrabitarna såsom ursprunget till de 

talrika bladlössen uti ofvanbeskrifna skåp III. För egen del kan 

jag dock ej undgå anse såsom sannolikare, att dessa härstam- 

made från försökskärlets jord, från uti denna jord nedbäddade 

ägg, och detta icke så mycket af det skäl, att de nedstuckna 

stråbitarna voro både få och små, utan fastmera därför att, om 

ursprunget vore att söka uti å dessa stråbitar afsatta ägg, man 

väl kan äga skäl att fråga, hvarför ej äfven hafrekornen hållit 

dylika ägg à sig afsatta. Ar så fallet, att bladlössen på hösten 

afsätta sina vinterägg på strån, så borde de väl, tycker man, afsätta 

dylika äfven å ax och vippor. Spår af på sådant sätt uppkomna 

bladlöss stodo dock ej att upptäcka uti skåp II. 

Jag har med det här anförda velat fästa hrr entomologers 

uppmärksamhet vid frågan, och därmed tillika hafva framhållit, 

hurusom de metodiska anordningar, som förekommo i dessa 

försök, torde kunna med fördel användas äfven för lösningen af 

entomologiska spörsmål. 

Experimentalfältet den 25 april 1896. 

| Jakob Eriksson. 

~ 
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EN FOR SKANDINAVIEN NY SKADEINSEKT. 

Genom direktören vid Landtbruksakademiens experimental- 

fält, herr E. LINDGREN, erhöll jag ett profrör, innehållande skal 

och ägg efter en sköldlus, Zecanzum, af hvilka de förstnämnda 

voro synnerligt karaktäristiska genom sin form och skilde sig 

fran alla andra arter af släktet, som jag haft tillfälle att under- 

söka. Profröret åtföljdes af en skrifvelse fran f. d. provinsiallä- 

karen, d:r J. W. LiINDWALL 1. Halmstad, hvari upplystes, att han 

vid beskärning af sina spalierade päronträd observerat en myc- 

kenhet af denna ohyra. Under sköldarna befunno sig hopar af 

rödaktiga ägg, hvarför han fruktade, att en talrik afkomma skulle 

uppstå, om dessa kunde motstå vinterkylan.! 

I ett senare af mig erhållet bref omnämnes vidare, att dju- 

ren varseblifvits först 1 ar, hufvudsakligen à 4 à 5 päronträd, 

spalierade pa södra sidan af ett plank och följaktligen växande 

a en skyddad och varm. plats. Träden voro inköpta fran Alnarps 

landtbruksinstitut för 4 a 5 år sedan. Mellan dem hade af en 

händelse kommit att nedläggas frön af Lathyrus Tingitanus, 

som fram på sommaren lämnade höga och yfviga plantor, hvilka 

delvis täckte spalierträden. Ett mindre antal sköldlöss af sam- 

ma slag anträffades äfven å ännu ett päronträd, som var spalie- 

radt vid en vägg, på ett afstånd af vid pass 20 meter från de 

förut omnämnda träden. Här funnos dock inga Lathyrus-stånd 

eller andra beskuggande växter. 

Efter att hafva rådfrågat V. SIGNORET'S stora arbete: »Essay 

sur les Cochenilles ou Gallinsectes> kom jag till den öfvertygel- 

sen, att de sända sköldarna tillhörde en art, som förut ej an- 

märkts inom Skandinavien, nämligen: 

Lecanium Bituberculatum TARGIONI. 

Honskölden är rundad, i midten högt hvälfd, något afsmal- 

nande mot ändarna; framkanten något mindre rundad än bak- 

kanten : analutskärningen djup, smalt aflång, med tunna, uppsta- 

! Ur äggen kommo larver i slutet af maj d. år. 

I 
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ende kanter; sidorna groft och skrynkligt punkterade, ryggen i 

midten mer slät, men med fyra större och grunda gropar. Vid 

ryggens midt befinna sig två, på tvären ställda, upphöjda, svarta 

eller rödbruna och något glänsande knölar samt strax bakom 

dessa vanligen ett par mindre, som hos yngre individer oftast 

äro otydliga. Från de två största knölarna utgå åt båda sidor 

en upphöjd, oftast ganska tydlig tvärlist eller köl, som sträcker 

sig nära intill sidokanterna, och bakom denna synes oftast spår 

af dylika kölar, som antagligen äro lämningar efter abdominalringar. 

Färgen är olivgrå eller mer stötande i brunt, och öfvergår 

ibland till gulbrun i midten af ryggen; här och där är ytan be- 

strödd med hvita punkter eller små fläckar, som stundom bilda 

oregelbundna tvärrader. 

Denna arts rätta hemvist synes vara länderna omkring Me- 

delhafvet, där den är funnen i Italien samt södra Frankrike. Den 

uppträder numera kanske flerstädes i Europa, eftersom dess in- 

vandring till Sverige ägt rum. Till oss bar den säkerligen kom- 

mit med importerade fruktträdsplantor eller kanske till och med 

ympkvistar, emedan honorna sakna flygförmåga och därigenom 

ej kunna sjalfva förflytta sig från en ort till en annan. Det 

förstnämnda blir dock sannolikast, ifall förhållandet är sådant, 

som d:r LINDWALL »hört sägas», nämligen att man vid Alnarp 

införskrifver sina grundstammar från Frankrike. Efter erhållandet 

af d:r LINDWALLS sändning och bref, skref jag den 17 april till 

direktör ULRIKSEN vid Alnarp och anhöll om ett par upplysnin- 

gar rörande detta förhållande, men har ej fått något svar för- 

underligt nog. 

Genom denna skadeinsekts uppträdande hafva vi fått ett 

nytt bevis för vikten af, att noga undersöka från utlandet eller 

aflägsnare trakter erhållna växter innan de utplanteras, på det 

ej ägg eller larver, som medfölja dem, må utvecklas och få fast 

fot hos oss; ty en gång inkomna, kan det bli mycket svårt, om 

ej omöjligt att sedermera utrota dem. Bästa sättet att desinfi- 

ciera . växterna torde bestå uti, att gifva dem en grundlig öfver- 

strilning med petroleumemulsion, en del sådan blandad med 4—9 

delar vatten. Såväl lämplig strilapparat som emulsion kunna 

numera erhållas äfven i Stockholm. Sven Lampa. 
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OM OFVERSPRUTNING. 

Efter att förgäfves hafva pa flera hall sökt 

öfverkomma en strilapparat, som, utan att be- 

tinga för högt pris, vore fullt användbar för att 

öfverspruta fruktträd med de lösningar af olika 

slag, som 1 tidskriftens senare årgångar rekom- 

menderats såsom skyddsmedel mot hvarjehanda 

skadeinsekter, har jag nu lyckats erhålla en så- 

dan från firman FRENKEL & HEDENBERG 1 Göte- 

borg. Själfva strilen eller munstycket, som bär 

namnet »Bordeaux», utgöres af en messingskran, 

ungefär ro cm. lång. Fig. 1. Firman tillhandahåller Figure 

äfven fullständiga sprutor, försedda med samma munstycke och 

så inrättade, att de vid användningen nedstickas i en spann eller 

annat lämpligt kärl. Fig. 2. En vanlig assuransspruta kan emellertid 

med full verkan användas. Medelst litet blånor kunde jag vid 

spetsen af en sådan fullkomligt tätt fästa det nämnda munstyc- 

ket. Men då det, åtminstone vid använd- 

från strilapparaten, och dä 

I 

ning af fotogenemulsioner, är behagligast 

att kunna halla sig pa vederbörligt afstand 

en assurans- 

spruta med slang af vanlig längd icke när 

tillräckligt högt, har jag fôrskaffat mig en 

särskild gummislang af 12 mm. inre dia- 

meter och 2,5 meters längd (den erhölls 

hos en bleckslagare till ett pris af kr. 1.25 

pr meter) och med den ökat sprutslangen, 

så att jag kunnat öfverspruta ganska höga 

träd. Det är mycket lätt att fästa denna 

extra-slang såväl vid assuranssprutans spets 

som vid munstycket, och genom att fast- 
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binda en käpp af bamburör eller ett lätt träslag vid slangens 

ända, kan man moderera spruthdjden. Se fig. 3. 

Medelst en kran pa munstycket kan stralen regleras, sa att 

fördelningen efter önskan blir mer eller mindre fin, och man 

kan pa detta sätt frambringa ett fint duggregn. Ehuru jag 

ej sett strilapparater af andra konstruktioner och därför ej kun- 

nat anställa jämförelser, tror jag knappast, att andra apparater 

kunna åstadkomma en finare fördelning. Säkert är att »Bor- 

deaux» utför ett godt arbete; konstruktionen är i all sin enkel- 

het mycket sinfirik, och priset, 5 kronor, är knappast mera, än 

hvad en vanlig messingskran betingar. Jag har användt denna 

apparat dels för lösning af parisergrönt, dels för petroleumemul- 

2 - 
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sion och dels för lösning af kopparvitriol och kalk, och i alia 

dessa fall varit fullt belåten med dess sätt att arbeta. Skulle 

spruthålet stoppas, så rengöres det mycket lätt med en träpinne 

e. d., och äfven om det blir nödvändigt att sönderskrufva mun- 

stycket (hvilket dock ej händt mig), så låter också det sig lätt 

göra, och man löper alls ingen fara att skada några ömtåliga 

partier, helt enkelt därför, att sådana icke finnas; konstruktio- 

nens enkelhet gör, att alla delar kunnat blifva starka och solida. 

Färlöf i maj 1896. 

Josef Andersson. 

En annan »emulsionsspridare» tillverkas 

numera af firman > CARL JACOBSEN & C:o i 

Stockholm. Den är mycket i bruk "utomlands, 

emedan den sprider vätskor i mycket förde- 

lad form, nämligen som ett fint duggregn. Här- 

igenom vinnas två beaktansvärda fördelar, näm- 

ligen att de med vattnet blandade utrotnings- 

medlen fint fördelas öfver kvistar och blad, 

samt att blott en ringa del af vätskan förspil- 

les genom att falla till marken. 

Apparaten består af messing och utgöres 

af ett skaft samt ett därvid fästadt ändstycke, 

som är försedt med ett enda litet rundt hål, 

hvarigenom vätskan utgår, och är ställbart, så 

att duschning kan ske äfven underifrån, hvar- 

igenom bladen kunna fuktas äfven på under- 

sidan, där skadeinsekterna vanligen befinna sig. 

Äfven buskar och andra Jägre växter kunna 

därmed sålunda behandlas. Apparaten kan fästas vid slangen 

; på en vanlig assuransspruta, om denna har en inre diameter af 

1,5 cm., i annat fall måste kopplingen (den hylsa som samman- 

binder apparaten med slangen) förändras, d. v. s. göres gröfre 

eller smalare. Vid rekvisition bär slangvidden därför angifvas. 

Priset på emulsionsspridaren är 6,50 kr. och på kopplingen 

0,75—ı kr., skillnaden beroende pa slangens groflek. Ofvan- 
a 
I 
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stående figur visar skaftets öfre del samt det därvid fästade, 

vridbara ändstycket a. 

En strilapparat af annan modell är nyligen af firman inför- 

skrifven från Amerika. Den är visserligen dyrare, men försedd 

med en kort slang samt en inrättning i nedre ändan, hvar- 

igenom vätskan sättes i rörelse, under det apparaten arbetar. 

Hennes tyngre beståndsdelar stanna då ej vid botten. Någon 

assuransspruta behöfs icke härtill, ty apparaten kan fästas i hvil- 

ket lätt transportabelt kärl som hälst, t. ex. ett ämbar e.d. De 

båda rören äro af koppar för att ej så lätt angripas af de an- 

vända vätskorna. 

Gummislangar tillhandahållas äfven i olika dimensioner, 

och kostar en sådan om go cm. längd och 1,5 cm. inre diame- 

ter 1,25 kr.; längre eller gröfre äro proportionsvis dyrare.” Den 

så mycket använda petroleumemulsionen finns äfven tillgänglig 

och kostar 1,25 pr liter, kärl oberäknadt. Ett sådant af bleck, 

rymmande 3 liter betingar ett pris at 0,60, om 5 liter o,90 kr. 

Fördelaktigast blir naturligtvis att själf tillverka sin emulsion, 

hvilket är ganska lätt. 

Om -så önskas kunna beställningar ske genom underteck- 

nad, hvarvid därjämte de upplysningar, man anser behöfliga, 

beredvilligt meddelas. 

Stockholm i juni 1896. 

Sven Lampa. 

Iakttagelser i Sverige rörande kastanieborrens svärm- 

ningsperioder. Med anledning af å sid. 86 anförda förhållan- 

den i Cladow, torde följande meddelande vara på sin plats. 

Ållonborren skall i vissa delar af Schweiz, Rhenprovinserna, 

Frankrike och kanske annanstädes i södra Europa behöfva en- 

dast treåriga utvecklingsperioder, men detta undantagsförhål- 

lande kan endast existera 'där våren är tidig och hösten sen, 

hvarigenom larvernas vegeteringstid ändock blir tillräckligt lång, 

utan att ännu ett år därtill erfordras. Att perioden skulle kurna 

förlängas till fem år, där förhållandena äro motsatta, låter myc- 
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ket väl tänka sig, och borde detta da först och främst inträffa 

i kallare klimat, Sverige t. ex. Något sådant har dock, mig 

veterligt, aldrig observerats, hvarken hos oss eller i Danmark. 

Att kastanieborren skulle göra ett undantag, synes ej häller vara 

fallet, ty dess flygtid inträffar pa Jutland hvart fjärde ar. 

I Slöinge socken (Halland) och vid Grefvie station (n. 

Skane) är kastanieborren talrikast, och han svarmade 1887 sam- 

tidigt med ällonborren, likaså 1891 och 1895. Någon svärm- 

ning och insamling har däremellan ej hörts af, sa vidt jag vet. 

Möjligen har något liknande kunnat hända herr SCHAEFFER 1893 

som mig under svärmningsåret 1891. Vid ett besök sistnämnda 

år hos framlidne riksdagsmannen Sven NILSSON i Efveröd visa- 

des mig en myckenhet fullvuxna ållonborrelarver, som anträffades 

helt nära jordytan, och hvilka jag då i min oerfarenhet trodde 

vara Ofverliggare. Sa var dock ej förhållandet, ty den året där- 

på (1892) vid Linderödsåsen inträffade svärmningen af hufvud- 

sakligast kastanieborrar efterträddes af en ny 1896, alltså redan 

efter fyra år. Kanske en svärmning ägt rum 1 Cladow år 1890 

utan att noteras. Vare därmed huru som hälst, så blir det emeller- 

tid något vågadt att på grund af en enda observation påstå, att 

femårsperioder äro permanenta. 

Sven Lampa. 

vee re 
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OPILIONES LANIATORES 

A CL. DR. YNGVE SJOSTEDT 

IN KAMERUN (AFRICA CENTRALT) COLLECTOS, 

DESCRIPSIT 

WILLIAM SORENSEN. 

Fam. Biantoidæ Tuor. 

Epedanoide W. S. (genere Epedani excluso). — Opiliones 

Australasiæ. (In: L. Kocu: Die Arachni- 

den Australiens II. 1886. p. 66). 

Biantoide THOR. (Aracnidi Arthrogastri Birmani. — Ann. d. 

Mus. civico d. stor. nat. di Genova. 

Sentz vol VII 71889. PX.670). 

Lacurbs n. g. 

Antennarum pars subito incrassata articuli primi subcylindrica; 

articulus secundus non oblique positus. 

Labrum (cum clypeo) anguste triangulum. 

Pars palpigera maxillarum valida, porrecta, conica, tuberculis 

parvis superioribus basalibus instructa. 

Palpi graciles, corpore longiores; pars trochanterica brevis, sub- 

cylindrica, in basi coarctata; pars femoralis cylindrica; pars 

patellaris teres, leviter clavata, armata; partes tibialis, parte 

patellari brevior, non compressa et tarsalis, parte tibiali 

brevior, compresso-fusiforsmis, spinis armate. 

Tuber oculiferum commune deest; oculi a sese et a margine an: 

teriore scuti dorsualis late remoti, suo tumulo impositi. 

Entomol. Tidskr. Arg. 17. H. 3 (1896). I 12 
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Inter et ante tumulos eminentia adest, quæ (in specie unica) 

oculum faciliter effugit. 

Scutum dorsuale a basi antennarum non alte surgens, post sul- 

cum transversum primum alte convexum, ante truncatum; 

post sulcum transversum primum manifesto latius, post 

locum latissimum levissime angustius; apicibus coxarum IV 

aut paullo (9) aut non (@) eminens. Areæ prima non 

magna, secunda ceteris manifesto major, quarta eminentiis 

majoribus ambabus instructa. Sulci transversi quinque, om- 

nes disjuncti, subrecti, subparalleli. 

Pedes haud breves, spznzs non armati. Coxe IV dilatatæ. Tro- 

chanteres spurii I, II, III manifesti. Unguiculi III et IV 

integri (i, e. non pectinati). 

Differentia sexualis structura et armatura tibiæ (et metatarsi) IV 

demonstratur. 

Lacurbs spinosa n. sp. 

3,5—4 mm. longa, fulvo-vitellina, area prima nigra, fulvo- 

variegata, limbus lateralis vitta exteriore nigra notatus; eminentia 

inter oculos posita est tuberculum amplum, perhumile; limbus 

lateralis ordine exteriore ante granorum et pone tuberculorum, 

quorum unum magnum; arez secunda granis, tertia tuberculis, 

quarta processibus longis, quinta tuberculis longis, binis, proce- 

ris, acutis; limbus posterior et segmenta dorsualia libera primum 

et secundum tuberculis conicis, acutis quaternis, quorum bina 

marginalia; segmentum tertium processu uno et processulis am- 

bobus; palporum pars femoralis ordine inferiore tuberculorum 

acutorum et spina gracili interiore armata; pars patellaris pro- 

cessulo exteriore et spina interiore; pars tibialis preter spinas 

exteriores duas spinis longis utrinque trinis; pars tarsalis spinis 

utrinque trinis; coxa IV processulis lateralibus acutis tribus, 

quorum postremus apicalis; calcaneus I articulo tarsali primo non 

duplo brevior; articuli tarsales: 5, 9—11, 5, 6. — Mari tibia 

IV metatarso, in basi curvato et leviter incrassato, duplo longior, 

robusta, clavata, prope apicem processu et tuberculis duobus 

preedita. 

to 
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Oculi a linea media corporis duplo latius quam a marginibus lateralibus scuti 

remoti, a sulco transverso primo duplo longius quam a margine anteriore 

scuti separati. Tumuli oculiferi sat magni, conici, obliqui, leaves, Emi- 

nentia, inter et ante oculos posita, est tuberculum amplum perhumile. 

Scutum dorsuale ante truncatum, angulis obliquis. Limbus anterior non discre- 

tus; pars media leviter lateque tumida. Limbus lateralis sat latus, or- 

dine irregulari exteriore granorum densorum ornatus, pone majorum et 

conicorum, quorum majora sunt tubercula, quorum maximum extra aream 

quartam positum est. Arez prima humilis, subplana, levis; secunda gra- 

nis conicis acutis ambobus; tertia tuberculis procere conicis acutis am- 

bobus; quarta processibus ambobus, proceris, subcylindricis, erectis, apice 

levissime recurvo, acutis, leviter divergentibus, spatio interapicali subæ- 

qualibus, et granis magnis ambobus, conicis, acutis; quinta tuberculis 

longis, subcylindricis leviter recurvis ambobus, extra qua grana rotundata 

utrinque singula (spe) adsunt. Eminentiz magne areæ tertiæ latisimse se- 

paratæ, secundz latius quam quartz, quintæ sat anguste separate, Limbus 

posterior et segmenta dorsualia libera primum et secundum ordinibus 

singulis eminentiarum conicarum, levissime recurvarum acutarum prædita : 

limbo octo, segmentis primo sex aut octo, secundo sex, quarum binæ 

intimz, pone majores, et marginales tubercula sunt, ceteris majora; seg- 

mentum liberum tertium eminentiis quinque aut septem præditum, qua- 

rum media est processus parvus et ambæ (proximæ) sunt processuli, conici, 

obtusi. Anale dorsuale preter grana parva pauca ordinibus duobus tu- 

berculorum minorum similium, anteriore duorum et posteriore trium. 

Coxæ IV et segmentum ventrale primum parce granulata; anale ventrale 

ordinibus duobus granorum parvorum; margo posterior segmenti primi et 

ventralia cetera ordinibus singulis granorum parvorum densorum ornata, 

Antennarum pars incrassata articuli primi longa, granis paucis superioribus 

prædita. Articulus secundus ordinibus anterioribus duobus granorum 

ornatus. 

Pars palpigera maxillarum parte trochanterica palporum fere duplo longior. 

Palporum pars trochanterica inermis, granulis paucis ornata. Pars femoralis 

femore I manifesto crassior et subzque longa ac idem, recta, ordine 

dorsuali granulorum ornata et ordine inferiore, apicem non attingente, 

tuberculorum conicorum, acutorum sex aut septem et spina interiore, longe 

citra medium posita, armata, quz diametro articuli triplo longior est. 

Partes patellaris et tibialis simul sumptæ partibus trochanterica et femo- 

rali simul sumptis vix breviores; pars patellaris parte tarsali vix duplo 

longior; pars tarsalis parte tibiali manifesto brevior. Pars patellaris pro- 

cessulo exteriore subapicali, quam diametro articuli duplo breviore, et 

spina interiore apicali gracili longa armata. Pars tibialis ordinibus dor- 

sualibus granulorum humilium ornata et spinis proceris exterioribus quinque 

et interioribus tribus armata, quarum exteriores apicalis brevis et secunda 

ceteris manifesto brevior, dum ceterz longitudine articuli paullo breviores 

sunt, Pars tarsalis spinis utrinque trinis armata, quarum tertiæ breves 

2 
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graciles, dum ceteræ spinis partis tibialis vix breviores. Unguis procerus, 

fortiter curvatus, æque longus atque pars tarsalis. = 

Pedes longi. Coxæ IV processulis lateralibus conicis leviter recurvis acutis 

binis, quorum posteriores majores, et apicalibus (exterioribus) singulis 

similibus vix bicuspidatis (vel oblique acuminatis) predite, Trochan- 

ter IV preter grana acuta processulo interiore inferiore recto acuto. 

Trochanteres spurii I, II, III manifesti. Femora recta, IV processulo 

parvo dorsuali subporrecto, acuto, exteriore; I leve; II et III supra, IV 

ubique aspera, Patellæ III supra, IV et tibia IV præsertim supra asperæ 

Calcanei articulis tarsalibus primis, I non duplo, II triplo breviores; 

III et [V subæque crassi atque longi, Articuli tarsales: 5; 9—11; 5; 6. 

Articuli primi articulis secundis et tertiis simul sumptis I paullo longior, 

II subequalis; articulis ceteris simul sumptis III fere dimidio, IV vix 

longiores. 

Differentia sexualis: Scutum dorsuale mari majori convexius quam feminæ. 

E spiraculis, mari tumidis, carinæ singulz obliquæ procurrunt, mari an- 

gustæ rotundatæ, feminæ late vix manifestæ. Palporum pars femoralis 

femore I mari vix, feminz manifesto longior. Eminentiæ femoris IV 

mari quam feminæ majores. Tibia IV metatarso mari duplo longior, 

feminæ manifesto brevior. Tibia IV feminæ cylindrica (in apice vix 

crassior), femore vix tenuior; mari clavata, femore manifeste (in apice 

duplo) crassior; feminæ granis præsertim infra parvis, proceris acutis, 

mari præter grana robusta vix acuta ordine inferiore tuberculorum par- 

vorum, apicem versus majorum, et processus ultimi brevis robusti, acuti, 

apicem tibiæ versus leviter curvati, et tuberculorum magnorum duorum, 

pænultimi et antepænukimi, truncatorum, ornata. Metatarsus IV feminæ 

cylindricus, rectus, supra vix asper, mari in basi curvatus et leviter in- 

crassatus, granis parvis acutis densis ubique asper, tuberculis inferioribus 

truncatis duobus, basali et subbasali, præditus. 

Fulvo-vitellina. Area prima nigra, fulvo-variegata; pars dimidia exterior limbi 

lateralis nigra. Processus areæ quartz, vittæ marginales segmentorum 

dorsualium liberorum trium priorum, pars inferior segmenti analis dor- 

sualis, spinæ et unguis palporum nigricantes. Tibiæ, præsertim IV, fulvæ. 

Long. corp. & 4,5 (2 3,5); Ig. scuti 3,75 (9 3,2); lat. scuti 3 (Q 2,5); pedes I 

It (2 8,6); II 21 (2 16,25); IIL 15,5 (© 12); IV 24,5 (© 17,2); tibia lV 

7,7 (2 3,4); metatarsus IV 3,8 (© 4,2) mm. 

Exempla tria, mares duos (quorum alter ad Kitta captus) et feminam, vidi, in 

Museo Holmiensi asservata. 

Variatio: Exemplo uni area secunda scuti granis parvis rotundatis ornata, 

extra eminentias jam dictas utrinque positis singulis; tertia granis conicis acu- 

tis, extra tubercula dicta utrinque singulis; quarta granis parvis rotundatis extra 

eminentias dictas utrinque singulis. -- Femora exemplis duobus nigricantia, 

mari uni fulva. 
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Fam. Phalangodidee. 

Phalangodidæ E. Simon p. p. (Opiliones Mecostethi). 

— W. S. (Die Arachniden Australiens. II. p. 61). 

Asopus n. g. 

Pars palpigera maxillarum robusta, ultra apicem coxæ I mani- 

festo eminens, processulo inferiore subbasali parvo, conico, 

recto acuto, preter tubercula superiora sat multa conica, 

leviter procurva acuta, quorum basale magnum obtusum, 

instructa. 

Palpi validi; partes femoralis, patellaris utrinque, tibialis proces- 

sulis et spinis armatæ. 

Tuber oculiferum magnum, fere ex ipso margine anteriore scuti 

surgens, eminentia majore unica instructum. 

Scutum dorsuale ante truncatum, sulcis transversis quinque dis- 

junctis divisum, quorum primus leviter procurvus, secundus 

vix recurvus, ceteri recti; post sulcum transversum primum 

paullo, tamen manifesto latius, et deinde paullo angustius; 

apicibus coxarum iV paullo prominens. 

Orificia glandularum foetidarum procurva; labium anterius po- 

steriori vix prominens. 

Area quarta scuti dorsualis eminentiis quam ceteris majoribus 

nec ambabus nec uno prædita. 

Coxa IV dilatate. 

Pars ulterior tarsorum et primi et secundi bipartita. Articulus 

ultimus tarsorum III et IV levissime conice productus, Un- 

guiculi III et IV integri, leviter curvati. 

Differentia sexualis structura tibiarum II jor/asse demonstratur. 

Observetur: Spiracula videre non potui. 

Asopus raptator n. sp. 

Vix 4 mm. longus, fusco-brunneus; processus tuberis oculi- 

feri ab ipso tubere vix limitatus, altitudine tuberis longior acutus; 

5 
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are& scuti tertia, quarta, quinta tuberculis recurvis acutis quater- 

nis; limbus posterior scuti et segmenta dorsualia libera duo priora 

ordinibus tuberculorum quinorum; pars femoralis palporum inte- 

rioribus apici propinquis citeriore spina et ulteriore processulo 

armata; calcaneus I manifesto longior quam crassior. Articuli 

tarsales: 4, 12, 5, 6. — Saltem alteri sexui tibia II propre 

apicem incrassata subtusque oblique excavata. 

Tuber oculiferum magnum, tertiam partem latitudinis arez excipiens, altius 

quam latius, conicum, granis densis, ante majoribus et subacutis, orna- 

tum. Processus, ab ipso tubere vix limitatus, altitudine tuberis longior, 

vix proclinis, subrectus, acutus, vix granulatus. 

Scutum dorsuale sat convexum, sulco transverso primo depressum: area prima 

æque alta atque locus altissimus (areæ quartz), Sulci transversi omnes 

profundi. Limbus anterior non discretus. Limbus lateralis sat angustus, 

ordine exteriore granorum rotundatorum densorum, pone sensim majorum, 

ornatus, intra quem ordo brevis granorum parvorum adest, Emissarium 

liquoris foetidi perlatum, pone sensim latius. Areæ prima granis posterio- 

oribus ambobus rotundatis, oculum faciliter effugientibus; secunda ordine 

vix manifesto granorum sex (num semper?); tertia et quarta et quinta 

ordinibus singulis eminentiarum vicissim majorum et minorum, recur- 

varum, acutarum, ornate, quarum majores quaternæ sunt tubercula pone 

majora. Limbus posterior et segmenta dorsualia libera duo priora ordi- 

nibus singulis granorum rotundorum et tuberculorum quinorum, tuber- 

culis arearum similium et majorum, quorum singula media et utrinque 

singula marginalia; segmentum tertium ordinibus sat manifesto duobus 

granorum inæqualium; anale dorsuale granis inæqualibus dispersis. Coxæ 

IV et segmentum ventrale primum granis minoribus densis dispersis ; 

anale ventrale ordinibus duobus, margo posterior segmenti primi et ven- 

tralia cetera ordinibus singulis granorum minorum densorum. 

Antennarum pars incrassata articuli primi longa, levis; articulus secundus gra- 

nis anterioribus præditus. 

Palporum validorum pars trochanterica spina inferiore armata et tuberculis 

superioribus munita, quorum medium exterius ceteris manifesto majus. 

Pars femoralis femore IV manifesto crassior, ordine inferiore spinarum 

duarum (basalis et eminentiæ tertiæ), quarum basalis diametro articuli 

triplo longior, et processuum acutorum trium, setulam pusillam sub- 

apicalem gerentium, apicem articuli versus longiorum, quorum ultimus 

diametro articuli fere duplo brevior, et interioribus duobus apici propin- 

quis armata, quorum citerior est spina robusta, diametro articuli subæqua- 

lis, dum ulterior est processulus acutus; præter quæ ordinibus dorsuali- 

bus duobus tuberculorum conicorum, procurvorum acutorum, munita. 

Pars patellaris exteriore processulo parvo acuto apicali et interioribus 

duobus armata, altero submedio processulo, altera subapicali spina magna. 

6 
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Partes patellaris granis, tibialis granulis dorsualibus ornatz, tarsalis 

sublævis. Pars tibialis latior quam crassior, parte patellari quamquam 

paullo, tamen manifesto longior, exterioribus processu basali et processulo 

apicali et duabus spinis magnis, et interioribus tribus processulis, basali 

majore et apicali et parvo medio, et duabus spinis magnis armata; spina 

maxima, exterior prima, diametro articuli dimidio longior, Pars tarsalis 

latior quam crassior, æque longa atque pars tibialis et eadem duplo 

minus crassa, spinis utrinque trinis, magnis, apicem articuli versus bre- 

vioribus, armata. Unguis procerus, parte tarsali manifesto brevior, 

Pedes haud graciles, breviores, Coxa IV cum abdomine processu fulciente, 

uno, supra vel extra articulationem trochanteris posito, conjuncta, Tro- 

chanter IV tuberculis apicalibus duobus, superiore et interiore-inferiore, 

conicis, acutis, preeditus. Trochanteres spurii omnes manifesti, Femora 

subrecta; I sublæve, II et III ubique granulata, IV granis ubique orna- 

tum; II et III tuberculis parvis, singulis apicalibus, dorsualibus porrectis 

anterioribus subacutis; IV processulis singulis anterioribus acutis et me- 

diis singulis minoribus. Patelle II et III et tibia III ubique granu- 

late; patella et tibia IV granis ubique. Metatarsus IV granulis superi- 

oribus et granis inferioribus præditus. Calcanei I et II manifesto longi- 

ores quam crassiores, articulo tarsali primo fere duplo breviores, III et 

IV non faciliter manifesti, anulum apicalem obliquum prestant. Articuli 

12280: 

Differentia sexualis dubia. Specimini unico, quod marem habeo, tibia II prope 

tarsales: 4; , 

apieem incrassata; pars incrassata subtus oblique excavata (s. sulcata), 

quæ excavatio carinis crassis limitata est: anteriore media majore, extra 

excavationem posita, et posterioribus duabus, exteriore et majore interiore, 

Fusco-brunneus, Antennæ, palpi, femur I corpore dilutiora (partes ceteræ pedum 

— ne tarsi quidem — corpore non dilutiores). 

Long. corp. 3,9; long. scuti 3,2; lat. scuti 2,5; palpi 4; pedes I 7; II 12; III 

9,5; IV 13,5 mm, 
Specimen unicum vidi, quod marem existimo, 

Fam. Assamioide W. S. 

Assamioide W. S. (Opiliones Laniatores Musei Hauniensis, 

Naturhistorisk Tidskrift 3 R. vol. XIV. 

Kjöbenhavn 1884. p. 595). 

Dampetroidæ W.S. (Opiliones Australasiæ, 1. cit. p. 78). 

Selenca n. g. 
> 

Maxillarum pars maxillaris tuberculo superiore conico instructa. 

Labii sternalis pars mollis magna, ante dilatata. 

7 
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Coxa I ordine inferiore interiore, lobo maxillari contiguo, tuber- 

culorum conicorum acutorum densorum prædita. 

Palporum pars trochanterica pyriformis, parte patellari leviter 

clavata, infra leviter angulata, manifesto brevior; pars femo- 

ralis compressa, vix arcuata, ordine inferiore processulorum 

parvorum, setulam ab apice suo procul positam gerentium, 

armata; pars patellaris parte tibiali paullo longior; partes. 

tibialis et tarsales haud multum depressæ, marginibus non 

extenuatis, processulis parvulis armatæ, preter quos pars 

tibialis spinis exteriore una et interioribus duabus et pars 

tarsalis spinis utrinque binis armate. 

Tuber oculiferum æque late a sulco transverso primo ac a mar- 

gine anteriore scuti separatum, eminentiis majoribus desti- 

tutum. 

Orificia glandularum fcetidarum sat lata, recta, in ipso margine 

scuti posita, proclivia vel sublibrata. 

Spiracularum pars (multo major) exterior processibus fulcientibus. 

obtecta. 

Scutum dorsuale longe trapezoidale, adversus coxas III leviter 

sinuatum, eminentiis magnis anterioribus, supra palpos posi- 

tis, utrinque binis, porrectis vixque deorsum directis, et 

ordinibus duobus eminentiarum majorum (areis secundæ, 

tertiz, quartz et limbo posteriori impositarum) pone majo- 

rum, præditum. 

Coxe IV coxis III duplo latiores, inermes. 

Pars ulterior tarsı II tripartita. 

Unguiculi pedum III et IV utrinque denticulati. Dentes e latere 

inferiore, nec ex ipsis marginibus exeunt; dentes exteriores 

interioribus majores. 

Differentia sexualis exigua, magnitudine eminentiarum segmentis 

dorsualibus liberis primo et secundo impositarum demonstra- 

tur. — Corpus penis glandem versus incrassatum, ubi glande 

paullo angustius. Lamina (inferior) glandis haud lata, in 

lateribus, aculeis perpaucis munitis, seorsum leviter voluta, 

in apice vix et anguste incissa; processus (superior) per- 

crassus, subconicus, a lamina fortiter divergens. 

Quod genus generibus insequentibus Chilonis et Cerex peraffine. 

8 
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Selenca maculata n. sp. 

5 mm. longa, opaque castanea maculis sordide pallide oli- 

vaceis quattuor notata; tuber oculiferum humile latum; area 

quarta processulis parvis ambobus; eminentiis majoribus limbus 

posteriur quattuor et segmenta dorsualia libera primum et secun- 

dum binis, marginalibus; pars femoralis palporum intus inermis; 

coxa IV tuberculis lateralibus quattuor aut quinque: calcaneus I 

manifesto longior quam crassior. Articuli tarsales: 6, 13, 7, 8. 

Tuber oculiferum humile latum, triplo aut quadruplo latius quam altius, supra 

levissime excavatum, granis conicis utrinque singulis aut binis præditum. 

Oculi magni, prominentes. 

Scutum sat convexum, post coxas IV paullulo angustius. Sulci transversi pri- 

mus manifestus, ceteri obsoleti. Limbus anterior discretus, ordine (supe- 

riore) granorum et eminentiis anterioribus magnis, supra palpos positis, 

utrinque binis, libratis, procere conicis, acutis præditus, quarum exterio- 

res sunt processuli, interiores processus; pars media limbi leviter tumida, 

granis majoribus paucis ornata, Limbus lateralis sat latus, granis dis- 

persis pr&ditus. Emissarium liquoris fœtidi ante manifestum, angustum, 

pone obsoletum, Ares sublæves, secunda et tertia tuberculis parvis binis, 

quarta processulis parvis ambobus, reclinibus, conicis, acutis. Limbus 

posterior eminentiis magnis quattuor, quarum ambæ sunt processuli magni, 

et ambæ marginales tubercula. Segmenta dorsualia libera tria priora 

ordinibus singulis granorum, preter qua primum et secundum eminentiis 

majoribus utrinque singulis, marginalibus, anale dorsuale et anale ven- 

trale disperse granulata; coxæ et ventrale primum granis dispersis; margo 

posterior segmenti primi et ventralia cetera ordinibus singulis granorum 

ornata, 

Processus fulcientes, coxam IV et abdomen conjungentes, (utrinque) quattuor. 

Antennarum pars globosa articuli primi parce granulata. 

Palpi sat graciles. Pars trochanterica parte patellari duplo brevior; pars femo- 

ralis partibus patellari et tibiali et tarsali conjunctis vix duplo brevior; 

pars tarsalis parte tibiali vix brevior. Pars trochanterica subcylindrica, 

apicem versus paullo crassior, tuberculo magno inferiore acuta armata, 

Pars femoralis vix curvata, ordine inferiore, apicem articuli non attin- 

gente, tuberculorum sedecim sibi subæqualium (apicem versus sensim 

paullulo minorum), conicorum acutorum, armata; intus inermis; granulis 

exterioribus et interioribus ornata. Pars patellaris vix armata, marginibus 

non extenuatis, Pars tibialis præter processulos parvulos utrinque qua- 

ternos aut quinos aut senos spinis exteriore subapicali et interioribus 

subapicali et submedia, quam diametro articuli non duplo longioribus, 

armata, Partes tibialis et tarsalis ordinibus dorsualibus granulorum seti- 
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gerorum ornate, Pars tarsalis præter processulos parvulos utrinque cir- 

citer senos spinis submediis et subapicalibus armata. Unguis parte tar- 

sali manifesto brevior. 

Pedes sat longi et sat graciles, Coxe IV tuberculis rotundatis lateralibus (s. 

superioribus) quaternis aut quinis ornate; eminentiæ coxarum I eminen- 

tiis coxarum ceterarum manifesto majores. Femora levissime arcuata; 

I et II subtiliter granulata; III et IV sublævia. Calcanei omnes mani- 

festo longiores quam crassiores, posteriores prioribus breviores. Articuli 

tarsales: 6 (—7); (12—) 13 (—14); 7; 8. 

Differentia sexualis: Eminentiz majores segmentorum dorsualium liberorum 

primi et secundi sunt: mari tubercula, feminæ processuli parvi. Pars ci- 

terior tarsi I parte ulteriore mari manifesto crassior. 

Opaque castanea, maculis quattuor sordide pallide olivaceis notata, quarum 

ambze subtriangule priores limbum marginalem adversus sulcum trans- 

versum primum excipiunt, dum posteriores, irregulariter circumscriptæ et 

bipartite, intra sulcum lateralem adversus apices coxarum IV _ posit 

sunt, Eminentiæ majores scuti subtestaceze, Pedes brunnei, corpore di- 

lutiores, apicem versus vix dilutiores. 

Long. corp. 5; long. scuti 4,5; lat. scuti 3,25; palpi 5; pedes I 16,5; II 31; 

III 21,5; IV 30 mm. 

Specimina tria, mares duos et feminam, in Museo Holmiensi; asservata, 

perlustravi. 

Selenca gracilis n. sp. 

Vix 4 mm. longa, testacea, sordide infuscata; tuber oculi- 

ferum humile latum; area quarta et limbus posterior processulis 

binis; segmenta dorsualia libera tria priora tuberculis parvis binis, 

marginalibus; pars femoralis palporum processulo parvulo inte- 

riore apicali armata; coxa IV eminentiis majoribus lateralibus 

destituta; calcaneus I manifesto longior quam crassior. Articuli 

tarsales: 6, 1a, 7.87: 

Tuber oculiferum triplo Jatius quam altius, supra excavatum granis humiliter 

conicis subacutis ambobus et granulis anteriorihus ambobus præditum. 

Oculi magni prominentes. 

Scutum sat convexum. Sulci transversi primus procurvus et quintus manifesti, 

ceteri in lateribus obsoleti. Limbus anterior, parte media excepta, mani- 

festo discretus, ordine granorum ornatus; pars media leviter tumida grano 

uno prædita; interior eminentiarum magnarum supra palpos positarum 

acuta, exteriore obtusa duplo longior. Limbus lateralis sat angustus, 

pone obsolete discretus, ordine haud regulari granorum præditus. Emis- 

sarium liquoris fcetidi angustum, distincte limitatum. Areæ subtiliter 

coriaceæ, prima impressione posteriore orbiculari, parva, sat profunda, 
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ceteræ granis parce ornate; secunda, tertia, quarta, limbus posterior emi- 

nentiis majoribus binis, conicis subacutis instructs, quæ in areis secunda 

et tertia tubercula magna sunt, in quarta et limbo posteriore processuli 

magni sunt, eminentiis magnis limbi anterioris majores; preter quos 

limbus posterior ordine granorum ornatus, Segmenta dorsualia libera 

tria priora ordinibus singulis granorum et tuberculis parvis obtusis mar- 

ginalibus, utrinque singulis prædita; anale dorsuale granis dispersis, anale 

ventrale ordinibus duobus, margo posterior segmenti primi et ventralia 

cetera ordinibus singulis granulorum. 

Processus fulcientes coxam IV et abdomen conjungentes, tres aut quattuor, 

intra quos adsunt tres aut quattuor, coxam non attingentes, 

Antennarum pars globosa articuli primi levis. 

Palpi graciles. Pars trochanterica processulo inferiore subapicali sat robusto 

armata. Pars femoralis in apice tantum arcuata, subrecta, ordine infe- 

riore, apicem articuli non attingente, processulorum acutorum circiter 

quindecim et processulo parvulo interiore apicali armata; in parte media 

dorsuali carinula adest. Pars patellaris tuberculo exteriore subapicali in- 

structa, Pars tibialis preter spinas graciles, diametro articuli longitudine 

æquales, processulis parvis exterioribus circiter tribus et interioribus usque 

ad tribus armata. Pars tarsalis preter spinas processulis parvis tribus 

aut quattuor aut quinque utrinque armata. Unguis parte tarsali manifesto 

brevior. 

Pedes graciles. Coxze IV eminentiis majoribus lateralibus destitute, Femora 

leviter arcuata, levia. Calcanei I et II manifesto longiores quam crassi- 

ores, III »que crassus atque longus, IV crassior quam longior. Articuli 

tarsales: 6; (ro—) II (—r2); 7; 7. 

Differentia sexualis incognita. 

Testacea, sordide infuscata; membra testacea, pars dimidia basalis partis femo- 

ralis palporum et apices femorum et patellarum et tibiarum infuscata. 

Long. corp. 3,8; long. scuti 3,1; lat. scuti 2,4; palpi 3,6; pedes I 12,5; II 20,5; 

TPS IV. 22. mm. 

Specimina tria vidi, in Museo Holmiensi asservata, quorum unum femina 

est (ovipositore protruso) et duas feminas habeo. 

Chilon n. g. 

Maxillarum pars maxillaris tuberculo superiore conico instructa. 

Labii sternalis pars mollis magna, ante dilatata. 

Coxa I ordine inferiore, interiore, lobum maxillarem attingente, 

tuberculorum conicorum acutorum densorum prædita. (Qui 

ordo in Ch. scabro haud manifestus.) 

Palporum pars trochanterica pyriformis parte patellari duplo aut 

fere duplo brevior; pars femoralis compressa, ordine infe- 
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riore processulorum acutorum, deorsum vix curvatorum, 

setulam ab apice procul positam gerentium armata; partes 

patellaris apicem versus crassior, infra leviter angulata, mu- 

tica aut submutica, et tibialis et tarsalis longitudine æquales 

aut subæquales; preter aculeos sessiles et processulos partes 

tibialis spinis exteriore subapicali et interioribus duabus, 

subbasali et subapicali, et tarsalis utrinque binis, mediis et 

subapicalibus, armatez. 

Tuber oculiferum a sulco transverso primo paullo latius quam a 

margine anteriore scuti separatum, ordinibus brevibus am- 

bobus eminentiarum paucarum præditum, quarum singulæ 

ceteris (granis) haud multo majores sunt. 

Orificia glandularum fœtidarum brevia, lata, fortiter proclivia. 

Spiraculorum pars exterior processibus fulcientibus obtecta. 

Scutum forma trapezii, pone tamen iterum leviter angustius, la- 

teribus leviter arcuatis; eminentiis magnis porrectis, deorsum 

vix directis, supra palpos positis, quattuor instructum; areæ 

secunda, tertia, quarta eminentiis majoribus binis instructæ. 

Coxe IV coxis III dimidio latiores, in apice mutici, marginem 

posteriorem scuti non attingunt. 

Pars ulterior tarsi II tripartita. 

Unguiculi pedum Ill et IV integri. 

Differentia sexualis nulla. — Processus glandis complanate ova- 

tee penis (Ch. cincti) medius deest, superior a lamina (infe- 

riore) fortiter divergens, sat robustus. 

Quod genus, Phalingiodiis compluribus habitu sat similis, 

generibus Selencæ et Cerez peraffine. 

Chilon robustus n. sp. 

Ultra 5 mm. longus, niger, striis Jatis testaceis ambabus 

notatus, limbos laterales et partem adjacentem arearum excipien- 

tibus; limbus lateralis ordine irregulari granorum; are& secunda 

et tertia processulis binis, quarta processibus ambobus; limbus 

posterior processu uno et tuberculis quattuor; segmenta dorsualia 

libera præter tubercula marginalia secundum processulis ambobus 

et tertium tuberculis tribus; pars femoralis palporum processulo 
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interiore apicali armata; coxa IV tuberculo laterali superiore; 

calcaneus I articulo tarsali primo duplo brevior. Articuli tarsa- 

les... 5, 1011, 0, 7. 

Tuber oculiferum duplo latius quam altius, supra non convexum (interdum 

levissime excavatum), lateribus leviter declivibus; pars media granulata; 

tuberculis parvis ambobus erectis, inter sese vix latius quam ab oculis 

separatis, subcylindricis præditum, ante quæ grana parva singula adsunt. 

Oculi leviter prominentes, 

Scutum pone sensim haud paullo latius, post sulcum transversum primum alte 

convexum. Sulci transversi primus arcuatus et quintus ~~ -formis manifesti; 

ceteri obsoleti. Limbus anterior, parte media excepta, discretus, ordine 

irregulari granorum parvorum ornata; pars media dense granulata; emi- 

nentie magna supra palpos posite sublibratæ (deorsum vix directæ) 

procere conicæ acute; interiores quam exteriores triplo longiores. Lim- 

bus lateralis latus, leviter discretus, ordine irregulari interiore granorum 

pone majorum. Emissarium liquoris fœtidi Jatum, Scutum totum subti- 

liter coriaceum. Arex secunda, tertia, quarta eminentiis magnis binis, 

conicis, acutis in basi subito conice dilatatis, instructæ; quæ in areis 

secunda et tertia processuli parvi, et in area quarta processus parvi, inter 

sese latius separati, sunt. Limbus posterior ordine granorum, processu 

paullo minore medio et tuberculis quattuor præditus. Segmenta dorsualia 

libera tria priora ordinibus singulis granorum; primum et secundum tu- 

berculis marginalibus utrinque singulis; secundum processulis ambobus; 

tertium tuberculis tribus aut ambobus (si medium non tuberculum est); 

anale dorsuale granis parce ornata. Coxæ IV et ventrale primum granis 

haud dense dispersis; anale ventrale ordinibus duobus granorum remo- 

torum; margo posterior ventralis primi et ventralia cetera ordinibus sin- 

gulis granorum ornata. 

Processus fulcientes, apicem coxæ IV et ventrale primum conjungentes, tres, 

intra quos ordo processuum, coxam non attingentium, duorum aut trium 

aut quattuor adest. 

Antennarum pars globosa articuli primi levis. 

Palpi sat robusti. Partes patellaris, tibialis, tarsalis longitudine æquales. Pars 

trochanterica processulo inferiore robusto armata. Pars femoralis ordini- 

bus exteriore et dorsuali granulorum acutorum ornata et ordine inferiore, 

apicem non attingente, processulorum robustorum circiter tredecim et 

processulo interiore apicali armata, Pars tibialis preter spinas, diametro 

articuli manifeste longiores, processulo parvo exteriore apicali et aculeis 

gracilibus interioribus (quattuor) et exterioribus (duobus) armata, Pars 

tarsalis preter spinas aculeis gracilibus utrinque (trinis aut quaternis) ar- 

mata. Unguis parte tarsali manifesto brevior. 

Pedes sat robusti, Coxa IV tuberculo conico acuto laterali superiore munita. 

- 

Femora leviter granulata; IV manifesto, cetera vix arcuata. Calcanei I 

2 
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articulo tarsali primo duplo brevior, II, III, IV vix longiores quam 

crassiores, Articuli tarsales: 5; 10—11 (—ı2); 6; 7. 

Niger, striis latis testaceis ambabus, limbos laterales et partem adjacentem 

arearum excipientibus, usque ad processus areæ quartæ attingentibus, 

notatus, e quibus lineæ singulæ marginales, limitem posteriorem limbi 

lateralis petentes, exeunt, Venter et segmenta dorsualia libera infuscata, anale, 

dorsuale et ventrale, fusca. Membra sordide fulva, metatarsis et tarsis et 

apicibus articulorum cetorum infuscatis. 

Long. corp. 5,2; long. scuti 4,5; lat. scuti 4; palpi 4; pedes I 13; II 29; 

IN az: Vi 5 mm 

Exempla tredicim, unum ad Kitta captum, vidi, in Museo Holmiensi asservata. 

Chilon undulatus n. sp. 

4,5 mm. longus, vittis latis vitellinis ambabus notatus, linea 

undulata interiore alba limitatis, limbos laterales et partem mag- 

nam adjacentem arearum excipientibus; limbus lateralis ordine 

interiore granulorum paucorum; arex secunda, tertia, quarta pro- 

cessulis binis; limbus posterior processulis tribus; segmenta dor- 

sualia libera processulis parvis, primum uno, secundum ambobus, 

tertium tribus; pars femoralis palporum processulo interiore api- 

cali armata; coxa IV tuberculo magno laterali superiore; calca- 

neus I articulo tarsali primo duplo brevior. Articuli tarsales: 

Heo LL, 6, 7: 

Tuber oculiferum duplo latius quam altius, supra vix excavatum, coriaceum 

granis magnis ambobus, inter se æque late ac ab oculis separatis, leviter 

compressis obtusis, præditum, ante quæ grana parva singula adsunt. 

Oculi magni prominentes. 

Scutum sat conyexum, pone paullo latius. Sulci transversi primus et quintus 

manifesti, ceteri obsoleti. Limbus anterior, parte media excepta, discre- 

tus, ordine irregulari granulorum; pars media leviter tumida, subtiliter 

granulata; interior eminentiarum supra palpos positarum divergentium, 

obtusarum, quam exteriore non duplo major. Limbus lateralis leviter 

discretus, latus, ordine interiore granulorum paucorum ornata, Scutum 

totum subtiliter coriaceum. Are: secunda, tertia, quarta processulis binis, 

in basi subito conice dilatatis, ceterum proceris acutis instructi; pro- 

cessuli pone graduatim majores, Limbus posterior eminentiis quinque 

(aut interdum septem) præditus, quarum tres mediz sunt processuli conici 

acuti et ceteræ tubercula obtusa, Segmenta ‘dorsualia libera tria priora 

preter ordines singulos granorum parvorum eminentiis majoribus sequen- 

tibus predita: primum processulo parvo medio et tuberculis marginalibus 
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utrinque singulis, secundum processulis parvis sæpissime duobus, lineæ 

mediæ propinquis, tertium processulis tribus et sæpissime tuberculis par- 

vis marginalibus utrinque singulis. Anale dorsuale impressionibus trans- 

versis duabus præditum, subleve. Coxz IV et ventrale primum granulis 

parce dispersis; anale ordinibus duobus, margo posterior segmenti primi 

et ventralia cetera ordinibus singulis granulorum ornata. 

Processus fulcientes coxam IV et segmentum ventrale primum conjungentes, 

tres parvi, intra quos processus breves pauci (I—2), adsunt coxam non 

attingentes. 

Antennarum pars globosa articuli primi lævis. 

Palpi graciles. Pars trochanterica processulo inferiore parvo sat robusto mu- 

nita. Pars femoralis leviter curvata, vix arcuata, ordine inferiore, apicem 

non attingente, processulorum parvorum acutorum circiter quindecim, et 

processulo simili et minore interiore subapicali armata et ordinibus exte- 

riore et dorsuali granorum remotorum ornata. Pars patellaris subteres, 

apicem versus sensim crassior, submutica, Pars tibialis præter spinas, 

diametro articuli manifesto longiores, aculeis parvis debilibus sessilibus 

et processulo parvo exteriore apicali armata. Pars tarsalis parte tibiali 

paullo brevior. Spinæ partium tibialis et tarsalis sat graciles. Unguis 

parte tarsali manifesto brevior. 

Pedes graciles. Coxa IV tuberculo magno, laterali superiore, conico priedita. 

Femora sublævia, vix arcuata. Calcanei I articulo tarsali primo non 

duplo brevior, II, III. IV longiores quam crassiores. Articuli tarsales: 

5; 9—10 (sæpissime) —-II (—ı2 raro); 6; 7 (—8 raro). 

Olivaceo-brunneus, vittis latis vitellinis ambabus, linea undulata interiore alba 

limitatis, notatus, limbum lateralem (parte postrema cujus sæpissime ex- 

cepta) et magnam partem arearum excipientibus. Pedes brunneo-lutei aut 

lutei. Area prima scuti sæpe vitellino punctata, Eminentiæ magne 

scuti et segmentorum in apice fuscæ, in basi sæpe dilute. 

Long. corp. 4,5; long. scuti 33; lat. scuti 2,6; palpi vix ultra 3; pedes I 9,5; 

11529. ALE. 12:55, LV) psy: 

Exempla triginta et quattuor vidi, quorum tria ad Kitta collecta. Mus. Holm. 

Variatio: Segmentum dorsuale liberum secundum exemplis sex medio 

grano magno et exemplo uni processulo instructum, 

Variatio anomalis : Specimini uni tarsus IV alter 6-articulatus, quod pars 

ultima (metamorphosi) non bipartita. 

Animali adolescenti (verosimiliter hujus speciei quamquam differenter 

colorato) palpi eodem modo quo huic familie solent', constructi: partes omnes 

teretes, femoralis plane inermis; spine partium tibialis et tarsalis longissime. 

— Eminentie omnes multo majores quam in animali adulto: eminentiæ ma- 

jores tuberis oculiferi sunt tubercula tubere altiora, omnes arearum sunt pro- 

cessus longi. 

! Insp. »Opiliones Australasiæ» Tab. VI, Fig. 6c. 
. a 
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Chilon nobilis n. sp. 

Vix 5 mm. longus, sordide fulvus et læte fuscus; limbus 

lateralis granulis ornatus, quorum plurima ordinem haud mani- 

festum formant; areæ secunda, tertia, quarta tuberculis magnis 

binis; limbus posterior et segmenta dorsualia libera eminentiis 

majoribus destituta; pars femoralis palporum grano interiore api- 

cali munita; coxa IV granis magnis lateralibus superioribus pau- 

cis; calcaneus I articulo tarsali primo plus quam duplo brevior. 

Articuli tarsales: 5, 13—14, 6, 7. 

Tuber oculiferum latum, humile, non excavatum, preter grana magna ambo 

post medium posita, granis parvis anterioribus utrinque singulis aut binis 

præditum. 

Scutum leviter convexum, Sulci transversi sæpissime debiles aut obsoleti, pri- 

mus leviter procurvus. Limbus anterior, parte media excepta, discretus 

ordine granulorum parvorum ornatus, pars media lata vix tumida disperse 

granulata; interior eminentiarum divergentium supra palpos positarum 

exteriore vix duplo longior, procere conica, acuta, Limbus lateralis 

perlatus, granulis ornatus, quorum plurima ordinem haud manifestum sub- 

medium formant. Emissarium liquoris fcetidi perlatum, pone sensim 

latius. Areæ prima impressione posteriore levi, secunda, tertia, quarta 

sublæves (v. inæqualiter granulatæ), tuberculis magnis binis humiliter 

conicis' sibi magnitudine æqualibus instructs, ordines ambos parallelos 

formantibus; quinta granulis paucis dispersis. Limbus posterior et seg- 

menta dorsualia libera tria priora ordinibus singulis granulorum denso- 

rum; granula limbi majora; anale impressione transversa, in medio late 

interrupta, Coxe IV et segmentum ventrale primum granis dispersis 

densis; anale, sulco transverso manifesto divisum, ordinibus duobus 

(posteriore minutorum) dum margo posterior segmenti primi et ventralia 

cetera ordinibus singulis granulorum, 

Processus fulcientes coxam IV et segmentum ventrale primum conjungentes, 

tres, intra quos duo breves, coxam non attingentes adsunt, 

Antennarum pars globosa articuli primi granulis superioribus, posteriore exte- 

riore uno et anterioribus paucis, ornata, 

Palpi graciles. Pars trochanterica apicem versus sensim crassior, tuberculo 

robusto inferiore apicali obtuso armata, Pars femoralis leviter curvata 

et arcuata, ordine inferiore ultra medium attingente processulorum, basalis 

sat magni et ceterorum parvorum, sat densorum (12—18) conicorum 

' Que tubercula parti basali eminentiarum magnarum Ch. robusti et un- 

dulati correspondent, 
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acutorum armata et grano interiore subapicali munita et ordinibus exte- 

riore et dorsuali granulorum ornata, Pars tibialis præter spinas graciles, 

diametro articuli paullo breviores, processulo parvo exteriore apicali et 

aculeis exterioribus tribus aut quattuor et interioribus quattuor aut quin- 

que armata. Pars tarsalis parte tibiali manifesto angustior, præter spinas 

graciles aculeis parvis armata, Unguis parte tarsali fere triplo brevior. 

Pedes graciles, Coxa IV granis magnis lateralibus superioribus paucis prædita, 

quorum interdum unum ceteris majus. Femora sublævia, I et II vix, 

III et IV leviter arcuata. Calcanei J articulo tarsali primo plus quam 

duplo brevior; II manifesto, III et IV paullo longiores quam crassiores. 

Articuli tarsales: 5; (12—)13—14(—16); 6; 7 (--8). 

Pars major areæ prime, limbi lateralis et posterior, eminentiz magn area- 

rum, membra sordide fulva; pars posterior ante concava areæ prime, 

areæ ceteræ, segmentum anale, et dorsuale et ventrale, late fusca; venter 

et segmenta dorsualia libera cetera leviter fuscescentia, 

Long. corp. 4,8; long. scuti vix 4; lat. scuti vix 3; palpi 5,2; pedes I 14; II 

27 DER tee Vir 23:5 mm. 

Exempla decem in Museo Holmiensi asservata vidi, 

Variatio: Spinæ medie et exterior subapicalis partis tarsalis palporum 

sæpe non »spinæ» dicendz sunt. 

Chilon cinctus n. sp. 

4 mm. longus, brunneus, scuto stria flavido-alba, ante aperta, 

cincto; limbus lateralis ordine granorum pone præditus, quorum 

postrema magna; arez secunda et tertia processulis binis, quarta 

processibus ambobus; limbus posterior processu medio et proces- 

sulis quattuor aut sex; segmenta dorsualia libera primum et 

secundum processulis binis, tertium tuberculis magnis tribus; 

pars femoralis palporum processulo interiore apicali armata; 

coxa IV tuberculo laterali superiore; calcaneus I duplo longior 

quam crassior. Articuli tarsales: 5, 11, 7, 8—0. 

Tuber oculiferum quadruplo latius quam altius, supra non excavatum, ante in 

medio dense subtiliter granulatum, granis magnis ambobus conicis acutis, 

sibi propinquis præditum, ante que grana singula adsunt. 

Scutum post sulcum transversum primum sat alte convexum, Sulci transversi 

primus subrectus et quintus ——-formis manifesti; ceteri obsoleti. Limbus 

anterior in lateribus discretus, granulatus, pars media convexa præsertim 

dense; interior eminentiarum magnarum supra palpos positarum exteriore 

duplo longior, Limbus lateralis latus, ordine interiore granorum remo- 

torum pone prieditus, quorum postrema pauca magna. Emissarium liquo- 

Entomol. Tidskr. Arg. 17. H. 3 (1896). 17 13 
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ris foetidi latum, Areæ dense subtiliter coriaceæ, secunda et tertia pro- 

cessulis proclinibus, quarta prosessibus suberectis, binis procere conicis 

acutis, ordines ambos pone leviter divergentes formantibus. Limbus 

posterior processu medio reclini et ordine granorum et quattuor aut sex 

processulorum minorum. Segmenta dorsualia libera duo priora tuber- 

culis conicis marginalibus utrinque singulis et ordinibus singulis grano- 

rum, præter quæ segmentum secundum processulis binis, sibi propinquis; 

terlium ordine granorum remotorum et tuberculis magnis tribus. Anale 

et dorsuale et ventrale sublæve. Coxz IV et ventrale primum parce 

granulata; margo posterior primi et ventralia cetera ordinibus singulis 

granulorum ornata, 

Processus fulcientes, coxam IV et abdomen conjungentes, duo, intra quos pauci 

adsunt, coxam non attingentes. 

Antennarum pars globosa articuli primi parce granulata. 

Palpi pergraciles. Pars trochanterica tuberculo robusto inferiore obtuso armata. 

Pars femoralis leviter curvata, non arcuata, ordine inferiore apicem arti- 

culi non attingente processulorum circiter decem et processulo parvo inte- 

riore apicali armata. Pars patellaris parte tibiali longior, inermis. Pars 

tibialis præter spinas graciles, diametro articuli manifesto longiores, pro- 

cessulis parvis exterioribus tribus et spinulis interioribus armata. Pars 

tarsalis parte tibiali paullo brevior, preter spinas spinulis paucis armata, 

Unguis sat gracilis parte tarsali manifesto brevior. 

Pedes gracillimi. Coxz IV tuberculis singulis lateralibus superioribus, conicis 

acutis instructæ, Femora recta sublævia. Patella femoribus manifesto 

crassiores, Calcanei I et II duplo, III et IV paullo longiores quam 

crassiores, Articuli tarsales: 5 (—6 ratissime); (9 rarissime — 10 —) 

II (—12—13 rarissime); (6 rarissime —) 7 (—8 rarissime); 8—9 (—ıo 

—11 rarissime), 

Brunneus, præsertim in lateribus infuscatus (dense subtiliter fusco reticulatus) 

stria flavido-alba cinctus, limbos posteriorem et laterales, usque ad orificia 

glandularum foetidarum, excipiente; pars anterior striæ limborum latera- 

lium latior, Segmenta dorsualia libera testacea nigro-punctata. Venter 

testaceus. Pedes fulvo-testacei, pateilis et apicibus femorum et tibiarum 

infuscatis. 

Long. corp. 4; long. scuti 3,2; lat. scuti 2,8; palpi 4; pedes I 16; II 41; 

TSO} Vie ite 

Exempla viginti quinque, in Museo Holmiensi asservata, perlustravi, quorum 

unum ad Kitta captum. 

Variatio: Segmentum dorsuale liberum primum in exemplis duobus pro- 

cessulo parvo medio instructum. Segmentum dorsuale liberum tertium . in 

exemplis quinque processulis duobus. In exemplo une coxa IV tuberculo late- 

rali destituta, 
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Chilon scaber n. sp. 

Vix 3,; Mm. longus, fuscus; limbus lateralis ordine irregu- 

lari interrupto granorum magnorum conicorum; areæ secunda, 

tertia, quarta tuberculis binis, quinta granis maguzs ambobus; 

limbus posterior et segmenta dorsualia libera eminentiis majori- 

bus destituta; pars femoralis palporum processulis interioribus 

apicalibus duobus armata; coxa IV orbi irregulari laterali supe- 

riore granorum magnorum; calcaneus I plus quam duplo longior 

quam crassior. Articuli tarsales: 5, 14, 6, 7. 

Tuber oculiferum duplo latius quam altius, non excavatum, granis obtusis am- 

bobus ornatum, inter se latius quam ab oculis separatis, ante et pone 

que grana minora singula adsunt. Oculi prominentes. 

Scutum post sulcum transversum primum convexum. Sulci transversi primus 

subrectus et quintus leviter procurvus toti manifesti; secundus recurvus 

et ceteri in lateribus obseleti. Limbus anterior in lateribus discretus, 

ordine granorum sex ornatus; interior eminentiarum porrectarum, supra 

palpos positarum, exteriore non duplo longior. Limbus lateralis sat latus, 

ordine irregulari, ultra aream tertiam non attingente et extra aream se- 

cundam interrupto, granorum magnorum conicorum ornatus, Emissarium 

liquoris fcetidi sat latum. Arex prima puncto impresso magno et granis 

late disjunctis utrinque singulis aut binis (et tunc sibi subcontiguis); 

secunda, tertia, quarta tuberculis robustis conicis acutis binis instructæ, 

tubercula areæ quartæ permagna, inter se manifesto latius quam cetera 

disjuncta; preter qua areæ secunda ordine anteriore recurvo granorum 

octo, tertia granis extra tubercula positis singulis aus binis, quarta granis 

intra tubercula positis ambobus et extra tubercula positis singulis aut 

binis ornate; que grana sat magna sunt; quinta ordine granorum quattuor, 

quorum media ambo permagna, Limbus posterior et segmenta dorsualia 

tria ordinibus singulis granorum magnorum sibi æqualium ornata; anale 

dorsuale linea impressa transversa et granis minoribus paucis. Coxz et 

segmentum ventrale primum granis parvis dispersis; anale ventrale ordi- 

nibus duobus, margo posterior segmenti primi et ventralia cetera ordini- 

bus singulis granorum parvorum ornata, 

Processus fulcientes, coxam IV et abdomen conjungentes, tres, sibi propinqui. 

Antennarum pars globosa articuli primi sublævis. 

Palpi sat graciles. Pars trochanterica tuberculo inferiore apicali obtuso munita. 

Pars femoralis in apice tantum curvata et arcuata, ordine inferiore api- 

cem articuli non attingente processulorum circiter undecim et processulis 

iisdem minoribus interioribus apicalibus duobus armata. Pars patellaris 
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parte tarsali paullo longior, tuberculis minutis interioribus, apici propin- 

quis munita. Pars tibialis preter spinas, diametro articuli manifesto lon- 

giores, processulis parvis exterioribus quattuor et interioribus tribus ar- 

mata. Pars tarsalis parte tibiali paullo longior, preter spinas processulis 

utringue trinis armata. Unguis procerus parte tarsali multo brevior. 

Pedes sat graciles. Coxa IV orbi irregulari laterali superiore granorum mag- 

norum (trium aut) quinque preedita. Femora subrecta, granulata. Cal- 

canei I plus quam duplo, II quadruplo, III manifesto, IV vix longiores 

quam crassiores. Articuli tarsales: 5 (—6); (13—) 14 (—16); 6, 7. 

Fuscus (vel nigricans, punctis dilutis notatus); venter paullo dilutior. Antenna 

et palpi fusca. Pedes flavo-testacei, patellis et apicibus femorum et tibi- 

arum infuscatis. 

Long. corp. 3,3; long. scuti 2,8; lat. scuti 2,2; palpi 3,5; pedes I 8,5; II 17,5; 

SOs ee Vir nm: 

Exempla tria, in Museo Holmiensi asservata, vidi, 

Cerea n. g. 

6 

Maxillarum pars maxillaris tuberculo superiore conico instructa. 

Labii sternalis pars mollis magna, ante dilatata. 

Palporum pars trochanterica pyriformis parte patellari non duplo 

brevior; pars femoralis levissime compressa, ordine inferi- 

ore processulorum acutorum, deorsum vix curvatorum, setu- 

lam ab apice procul positam gerentium armata; partes pa- 

tellaris clavata, teres, spina minore interiore subapicali ar- 

mata, et tibiales et tarsalis, non depresse (non aut vix 

latiores quam crassiores) longitudine subzequales; partes tibi- 

alis preter spinas minores et tuberculum exterius apicale 

spinis exteriore una et interioribus duabus et tarsalis præter 

spinas minores spinis utrinque binis armate. 

Tuber oculiferum a sulco transverso primo duplo latius quam a 

margine anteriore scuti separatum, ordinibus ambobus emi- 

nentiarum paucarum præditum, quorum singula ceteris (gra- 

nis) majora. 

Orificia glandularum foetidarum sat longa, procurva. 

Spiraculorum pars exterior processibus fulcientibus obtecta. 

Scutum subrectangulum, pone tamen sensim paullo latius, emi- 

nentiis magnis porrectis, deorsum vix directis, supra palpos 
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positis, quattuor instructum; are& secunda, tertia, quarta 

eminentiis majoribus binis instructe. 

Coxe IV coxis III vix duplo latiores, marginem posteriorem scuti 

non attingunt, 

Pars ulterior tarsi II quadripartita. 

Unguiculi pedum III et IV integri. 

Differentia sexualis exigua, crassitudine partis ulterioris tarsi I 

demonstratur. : 

Quod genus generibus Selencæ et Chilonis affine. 

Cerea lugubris n. sp. 

4 Mm. longa, nigra, parte anteriore multo majore limbi 

lateralis et ventre fulvo-testaceis; limbus lateralis ordine grano- 

rum remotorum ornatus; areæ secunda et tertia tuberculis humi- 

liter conicis binis, quarta processulis procere conicis ambobus; 

quinta granis ambobus; limbus posterior tuberculo parvulo medio; 

segmenta dorsualia libera tria priora granis magnis binis, mar- 

ginalibus, et tuberculis parvulis singulis, mediis, preter qua ter- 

tium processulis procere conicis ambobus; pars femoralis palpo- 

rum intus inermis; coxa IV eminentiis majoribus lateralibus 

superioribus destituta; calcaneus I astragalo vix duplo brevior. 

Articuli tarsales: 6, 14, 7, -8. 

Tuber oculiferum plus quam triplo latius quam altius, supra leviter excavatum, 

tuberculis ambobus humiliter conicis acutis præditum, ante quæ grana 

singula aut bina adsunt. 

Scutum sat convexum. Sulci transversi leves, quartus fere obsoletus, primus 

leviter procurvus, secundus fere sub angulo recurvus, Limbus anterior in 

lateribus discretus, granis parvis superioribus ambobus aut quattuor, pars 

media leviter tumida granulata et grano parvo uno; interior eminentia- 

rum, supra palpos positarum, exteriore vix duplo longior, Limbus late- 

ralis latus, ordine granorum longe remotorum et punctis impressis poste- 

riobus duobus ornatus, Emissarium liquoris foetidi angustum, manifes- 

tissimum, Aree vix granulate; secunda et tertia tuberculis humiliter 

conicis acutis binis instructæ ; processuli arex quartæ procere conici acuti; 

eminentiæ magne are secundg quam ceteræ latius separate, em tertie quam 

exe quarts paullo minus late separata; prater que arew secunda et quarta gra- 

nis interioribus binis ornate, paullo ante tubercula positis; quinta granis am- 

bobus. Limbus posterior ordine granulorum oculum sæpissime effugien- 
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tium et tuberculo parvulo medio acuto; segmenta dorsualia libera pri- 

mum et secundum ordinibus singulis granulorum et tuberculis parvulis 

mediis singulis et granis magnis marginalibus utrinque singulis prædita, 

tertium preter eminentias majores easdem processulis parvis ambobus 

conicis; anale dorsuale granis ambobus. Coxæ IV preter ordinem gra- 

norum ut segmentum ventrale primum granis remotis, anale ordinibus 

duobus et ventralia cetera ordinibus singulis granorum remotorum ornata, 

Processus e coxa IV exeuntes majores et e segmento ventrali exeuntes minores 

quaterni, qui sese petunt nec autem attingunt, quare fulcientes non apel 

landi sunt. 

Antennarum pars globosa articuli primi sublævis. 

Palporum sat robustorum pars trochanterica tuberculo robusto inferiore subapi- 

cali obtuso munita. Pars femoralis leviter curvata, vix arcuata, ordine 

inferiore, ultra medium articuli vix attingente, processulorum robustorum, 

brevium, sensim minorum quinque armata, intus inermis. Partes tibialis 

et tarsalis vix latiores quam crassiores. Pars tibialis præter spinas mag- 

nas, quarum exterior diametro articuli duplo longior, spinis minoribus 

(quam spina partis patellaris paullo majoribus) exterioribus uno aut dua- 

bus et interioribus tribus aut quattuor et tuberculo conico exteriore api- 

cali armata. Pars tarsalis æque longa atque pars patellaris, parte tibiali 

paullo longior, præter spinas majores spinis minoribus utrinque quaternis 

aut quinis armata. Unguis parte tarsali manifesto brevior. 

Pedes graciles. Cox tuberculis superioribus I et III singulis, II binis (quo- 

rum posterior processum cox III vix attingit), IV eminentiis majoribus 

(lateralibus) destituta, Femora recta, Calcanei I astragalo vix duplo 

brevior; articulo tarsali primo II longior, III et IV manifesto breviores. 

Articuli tarsales: 6 (—7); (13—) 14 (—15—16); 7; 8 (—9). 

Differentia sexualis exigua: Femora mari granulata, feminæ la»via. 

Arex scuti, anale dorsuale, processus porrecti limbi anterioris nigra, area prima 

lineis et punctis fulvo-testaceis variegata, anale dorsuale punctis ambobus 

fulvo-testaceis. Pars anterior multo major limbi lateralis et venter fulvo 

testacea. Pars posterior limbi lateralis, Jimbus posterior, segmenta dor- 

sualia libera tria priora nigricantia. Membra fulvo-testacea, parce nigro 

reticulata; trochanteres nigricantes; bases et apices breves femorum levi- 

ter nigricantes. 

Long. corp. 4; long. scuti 3,3; lat. scuti 2,7; palpi 5,5; pedes I 14; II 28,5; 

Ill 28; 1V-.22,5. mm. 

Exempla tria, in Museo Holmiensi asservata, vidi, quorum duos mares et 

unam feminam (abdomine valde expleto) esse judico. 

Variatio: Keminæ grana segmentorum ventralium non remota. — Mari 

alteri segmenta dorsualia Jibera primum eminentia medio non magno (grano 

autem), secundum eminentia majore media destitutum, Eidem mari pars tibia- 

lis palporum spina magna interiore una (anromaliter) armata. 
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Cerea nebulosa n. sp. 

4 Mm. longa, supra subnigra, lateribus dilutis, parte majore 

ventris fulvo-testacea; limbus lateralis levis; arez secunda et 

tertia et quarta et quinta quidem tuberculis parvis humiliter 

conicis binis instructæ; segmenta dorsualia libera tria priora 

tuberculis binis marginalibus, secundum præterea tuberculis am- 

bobus et tertium tuberculis tribus, procere conicis, pars femora- 

lis palporum intus inermis; coxa IV eminentiis majoribus laterali- 

bus superioribus destituta; calcaneus I articulo tarsali primo vix 

brevior. Articuli tarsales: 6, 12—14, 7, 8. 

Tuber oculiferum triplo latius quam altius, supra manifesto excavatum, tuber- 

culis parvis, humiliter conicis ambobus late disjunctis præditum, ante quæ 

grana sat parva acuta singula adsunt, 

Scutum leviter convexum. Sulci transversi primus leviter procurvus et quintus 

manifesti, ceteri obsoleti. Limbus anterior, parte media excepta, leviter 

discretus, lævis; pars media leviter tumida dense granulata; interior emi 

nentiarum porrectarum, supra palpos positarum, procerarum, exteriore 

manifesto longior. Limbus lateralis latus levis, Emissarium liquoris 

foetidi angustum manifestissimum, Are secunda, tertia, quarta, quinta 

tuberculis parvis binis humiliter conicis late rotundatis instructie; tuber- 

cula areæ secundæ quam cetera multo latius separata; tubercula arex 

quartæ ceteris paullulo majora, latius separata quam ea arex tertiæ; tuber- 

cula areæ quintæ quam cetera multo angustius separata; preter tubercula 

areæ secunda et quarta granis magnis binis interioribus præditæ, paullo 

ante tubercula positis. Limbus posterior granis magnis obtusis margi- 

nalibus utrinque singulis ornatus, ceterum levis. Segmenta dorsualia 

libera tria priora marginalibus utrinque singulis conicis subacutis: pri- 

mum et secundum tuberculis, tertium granis; præter quae secundum tuberculis 

ambobus et tertium tribus procere conicis subacutis instructa; segmenta cete- 

rum lævia; tubercula segmentorum (præsertim nuper dicta) tuberculis arearum 

multo altiora. Analia parce granulata; dorsuale sulco transverso prædi- 

tun. Coxe IV et segmentum ventrale primum granis parvis dispersis, 

margo posterior segmenti primi et ventralia cetera ordinibus singulis gra- 

norum parvorum ornata, 

Processus fulcientes, coxam IV et abdomen conjungentes, tres, 

Antennarum pars globosa articuli primi levis. 

Palpi sat robusti. Pars trochanterica tuberculo robusto inferiore subapicali 
munita, Pars femoralis leviter arcuata, vix curvata, ordine inferiore, ultra 

23 



200 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1896. 

medium articuli vix attingente, processulorum sex sensim minorum ar- 

mata, intus inermis. Partes tibialis et tarsalis non latiores quam crassi- 

ores. Pars tibialis preter spinas, quarum exterior diametro articulo- 

paullo longior, spinis minoribus (quam spina partis patellaris paullo ma- 

joribus) utrinque tribus et tuberculo exteriore apicali armata. Pars tar- 

salis æque longa atque pars patellaris, parte tibiali paullulo longior, 

preter spinas majores spinis parvis utrinque quaternis armata, Unguis 

parte tarsali paullo brevior. 

Pedes longi, graciles. Coxæ tuberculis superioribus I singulis, II binis; IV 

tuberculo parvo conico acuto laterali superiore, quod scuto fere obtec- 

tum est. Femora vix arcuata, Jevia. Calcanei I articulo tarsali primo 

vix brevior; II, III, IV fere duplo longiores quam crassiores, Articuli 

tarsales: 6; 12—14; 7; 8. 

Differentia sexualis incognita, 

Pars media scuti subnigra, latera diluta leviter nigro-punctata; qui colores sine: 

limitibus confluunt. Limbus posterior et segmenta dorsualia libera tria 

priora anguste nigro-marginata; analia dorsuale fuscum, ventrale infus- 

catum; venter ceter fulvo-testaceus. Pedes testacei, articulationes prope 

infuscati, 

Long. corp. 4; long. scuti 3,5; lat. scuti 2,75; pedes I 15; Il 35; III 20; 

Vice S$: 

Specimen unicum, in Museo Holmiensi asservatum, vidi. 

Podauchenius n. g. 

Maxillarum pars maxillaris tuberculo superiore conico instructa. 

Palporum pars tiochanterica subpyriformis parte patellari fere 

duplo brevior; pars femoralis leviter compressa, ordine in- 

feriore processulorum (v. tuberculorum) parvorum, (specie? 

unicæ) rectorum, setulam ab apice suo procul gerentium ; 

partes patellaris clavata, infra vix angulata, et tibialis vix 

depressa et tarsalis leviter depressa longitudine subæquales, 

processulis (v. tuberculis) parvis armate, preter quos partes 

tibialis spinis exteriore una, apici propinqua, et interioribus 

duabus, basi et apici propinquis, et tarsalis spinis utrinque 

binis armatee. 

Tuber oculiferum æque longe a margine anteriore scuti ac a 

sulco transverso primo separatum, eminentiis majoribus 

destitutum. 

Orificia glandularum foetidarum ipsi margini scuti imposita, parva, 

recta, proclivia, margine superiore tumido. 
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Spiracula plane detecta, quod processus fulcientes extra spira- 

cula tantum adsunt. 

Scuturn dorsuale forma trapezii, lateribus subrectis, adversus 

coxas III non sinuatis; pars latissima scuti paullo ante mar- 

ginem posteriorem sita; scutum eminentiis magnis anterioribus 

porrectis, supra palpos positis, utrinque singulis instructum. 

Sulci transversi (speciei unice) primus et postremus (quin- 

tus) manifesti. Area quarta (non expressa) eminentiis mag- 

nis ambabus instructa. 

Coxæ IV coxis III dimidio latiores, muticæ, marginem posterio- 

rem scuti non attingentes- 

Pars ulterior tarsi II tripartita. 

Unguiculi pedum III et IV integri. 

Differentia sexualis incognita (longitudine pedum II fortasse indi- 

catur). 

Quod genus generibus Selencæ et Chilonis et Cerez non affine. 

Podauchenius longipes n. sp. 

Vix 4,5 Mm. long, fusco-brunneus; limbus anterior tuberculis 

parvis proclinibus ambobus præditus; limbus lateralis granulis 

paucis dispersis; areæ quarta processibus conicis obtusis late 

disjunctis ambobus, quinta ordine granorum minorum; palporum 

pars femoralis ordine interiore apicali processulorum trium armata ; 

pedes præsertim II et IV longi; calcaneus I articulo tarsali primo 

vix brevior. Articuli tarsales: 7, 16—17, 9, 11—12. 

Tuber oculiferum quadruplo latius quam altius, longius quam altius, ante in- 

spectum subrectum, a latere inspectum rotundum, granulis magnis paucis 

dispersis ornatum. Oculi magni, apicales, prominentes, 

Scutum pone duplo latius quam ante, sat convexum, a sulco transverso primo 

leviter procurvo, sat profundo, usque ad processus sensim altius, deinde 

non humilius. Limbus anterior, parte media excepta rotundata, subtiliter 

granulata, manifesto discretus, subtiliter coriaceus, vix granulatus; pro- 

cessus interior supra palpos positus magnus conicus obtusus porrectus 

et tuberculum sat parvum exterius procline. Limbus lateralis ante latus, 

pone angustior subtiliter coriaceus, granulis paucis dispersis ornatum. 

Emissarium liquoris fœtidi latum, pone sensim latius, Area subtiliter 

coriaceæ, prima linea impressa posteriore prædita, ceteræ (non express) 
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preter granula pauca dispersa granis paucis ornatæ, quorum sat magna 

quattuor arex secundæ et duo areæ tertiæ imposita sunt, dum quinta 

ordine granorum minorum ornata. Processus arew quartæ late disjuncti, 

erecti, leviter divergentes, conici obtusi, spatio interapicali non duplo 

breviores. Limbus posterior et segmenta dorsualia tria priora ordinibus 

singulis granorum sat magnorum; anale dorsuale granis paucis dispersis. 

Coxe IV et segmentum ventrale primum granis parvis et punctis im- 

pressis dispersis; margo posterior segmenti primi et omnia ventralia 

cetera ordinibus singulis granorum sat parvorum ornata, 

Processus fulcientes, coxam IV et abdomen conjungentes, tres parvi. 

Antennarum pars globosa articuli primi granulis subacutis posterioribus paucis 

(duobus) supra ornata, ceterum lævis. 

Palpi graciles. Pars trochanterica tuberculo magno inferiore subapicali munita, 

Pars femoralis vix curvata, vix arcuata, femore III non, femore I paullo 

crassior, ordine inferiore apicem articuli non attingente processulorum 

rectorum, vix acutorum quindecim, quorum maximus basalis, et ordine 

interiore apicali processulorum similium triam armata, et ordinibus exte- 

riore et duobus dorsualibus granorum ornata. Pars patellaris processulis 

parvis exteriore subapicali et interioribus ultra medium positis quattuor 

armata, Pars tibialis parte patellari vix longior, vix latior quam crassior, 

preter spinas, quarum exterior diametro articuli vix longior, processulis 

parvis acutis exterioribus quinque aut sex et interioribus quattuor armata. 

Pars tarsalis parte tibiali vix longior, preter spinas tuberculis utrinque 

quinis armata. Unguis parte tarsali non duplo brevior, 

Pedes saltem sexui alteri longissimi, præsertim II. Femora recta, sublævia. 

Calcanei articulis tarsalibus primis I vix, II duplo, III plus quam duplo, 

IV triplo breviores. Articuli tarsales: 7; 16--17; 9; II—12. 

Differentia sexualis incognita. 

Fusco-brunneus, apices processuum areæ quartz testacei. Antennæ testacex; 

membra cetera corpore dilutiora; tarsi fusco-testacei, II nigricans. 

Long. corp. 4,3; long. scuti 3,8; lat. scuti 3,3; palpi 5,75; pedes I 32; IL 114 

(femur 28,5; tibia 34; metatarsus 46); III 38,5; IV 50. 

Specimen unicum, verosimiliter marem, in Museo Holmiensi asservatum, vidi. 
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OM NOGLE SKANDINAVISKE ARTER 

AF CARNIVORER. 

AF 

Skolebestyrer A. C. ULLMANN. 

De TIagttagelser over norske Coleoptera, jeg i en Rekke 

Aar har havt Anledning til at gjöre, er jeg for Tiden beskjæf- 

tiget med at samle og ordne. Under dette Arbeide er jeg kom- 

men til at dvæle ved nogle Punkter, iser inden Carnivorernes 

Serie, hvor det har forekommet mig, at jeg havde Bidrag at 

levere til en fyldigere Udredning af Arterne. Nærværende Be- 

maerkninger fremkommer derfor som et Uddrag og Bearbeidelse 

af mine samlede Notiser. Mine fleste lagttagelser er gjorte i 

Omegnen af den norske Kjöbstad Kragerö; naar Leilighed gaves, 

har jeg samlet paa andre Steder söndenfjelds, hvorhos jeg har 

benyttet det Materiale, som Venner i Indland og Udland har 

skaffet mig til Sammenligning. 

Cychrus rostratus L. 

Man kan vel gaa ud fra som almindelig antaget, at der af 

denne Siægt kun forekommer en skandinavisk Art. Denne op- 

treder ved Kragerö i begge de af THomson, Col. Scand. X. 

289, karakteriserede Former, hvoraf den ene er kortere, blankere 

og mere hvalvet, den anden mattere og mere langstrakt. Den 

langstrakte Form, der undertiden ikke er meget mindre end 

Exemplarer, jeg har seet fra Nordtyskland, findes i Regelen hver 

Höst i sidste Halvdel af September og förste Halvdel af Oktober 

under Stene paa aaben Mark ved Kragerö. Jeg har ogsaa seet 

den fra Christiania. — Den mere hvælvede, blankere Form har 

5/5. 1891 og 79/6 1892 og 7°/s jeg fundet i Skov ved Kragerö 

1893, ligesom Ingeniör Epv. ELLINGSEN har medbragt den fra 

Höiderne omkring Sanatoriet Ormvolden i Gausdal og jeg selv 

fra Bessesæter i¥Jotunheimen. Paa de to sidste Findesteder op- 

treder den i Slutningen af Juli og Begyndelsen af August. Op- 

mærksomheden bör derfor vere henvendt paa, om ikke dette 
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dels er den mere alpine, dels, i lavere Egne, den 1 Vaartiden 

optredende Form. 

Det er den kortere, blankere og mer hvælvede, skandina- 

viske Form, som TuHomson i Skand. Col. X. 289 kaldte C. 

elongatus, medens han i Deutsche Entom. Zeitschr. 1886, 31 i 

Overensstemmelse med ScHaum for den hævdede Benævnelsen €. 

rostratus L. Den fladere, mere langstrakte og matte Form, som 

THOMSON fra först af kaldte C. rostratus, skulde derefter gaa 

over til at vere den rette C. elongatus DE]. 

Hr. Major v. Koscuizky har sendt mig Exemplarer af denne 

Form fra Omegnen af Liibeck, og fra disse nordtyske Exemplarer 

afviger de sydnorske höist ubetydelig, saavel i Længde som i de 

övrige Charakterer. 

I Reirrers Catalog af 1891 og 1 Käfer von Mitteleuropa af 

1892 har GANGLBAUER, hvem C. GRILL fölger i sin Coleopterfor- 

tegnelse af 1895, gjort gjeldende en ny Opfatning af den Form, 

som CHAUDOIR kaldte C. pygmaus. Efter SCHAUM, Insekten 

Deutschlands I. pag. 184, skulde derved forstaaes »smaa, korte 

og hvælvede Exemplarer, ved hvilke alle Forskjelligheder fra 

elongatus har naaet Höidepunktet af sin Udvikling». Efter 

GANGLBAUER skulde nu den i Omegnen af Kragerö forekommende 

Vaarform, idet hele den korte og blanke skandinaviske Cychras- 

form, kaldes C. pygmaeus Cup. De mere langstrækte og matte 

skandinaviske Exemplarer, som kun adskiller sig lidet fra de 

nordtyske, hævdes nu atter som tilhörende den rette C. rostratus 

L. Horres og DEJEANS C. elongatus = var. Hopper GANGLBAUER 

opföres af C. GRILL ogsaa som skandinavisk; dog anförer han 

intet Findested. Formen er meget karakteristisk og let kjendelig 

paa Störrelsen og den langstrakte Thorax. Den findes vistnok 

ikke i Norge, maaske heller ikke i Sverige; men i Kjöbenhavns 

zoologiske Museum og i Hr. E. A. LÖVENDALS private Samling 

forekommer danske Exemplarer. | 

Der er antagelig meget, som taler for GANGLBAUERS Distink- 

tion mellem Formerne. 

Patrobus assimilis CHAUD. 

Til denne Art henförer jeg 2 Exemplarer, fundne paa Höi- 

derne omkring Sanatoriet Ormvolden i Gausdal af Ingeniör EL- 

2 
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LINGSEN. Se HELLIESEN, Stavanger Mus. Aarsberetn. f. 1890. 

Den er en afgjort mindre Form end P. atrorufus STRÖM og 

minder i Habitus om Mäiscodera. Ved Bedömmelsen af Stör- 

relsen bör det haves for öie, at Hannerne af Parrobus i Rege- 

len er mindre, med kortere Abdomen end Hunnerne. 

Af den almindelig udbredte Art Parrobus atrorufus STRÖM 

= P. excavatus Pay. har jeg erhvervet Exemplarer fra föl- 

gende Punkter ved Kysten: Fredriksstad, Christiania, Kragerö 

(ULLMANN), Karmöen (DELGOBE), Tromsö, Sydvaranger (SCHNEI- 

DER), desuden fra den russiske Murmanskyst (Fröken I. RYTTER). 

Af Steder inde i Landet har jeg den fra: Drangedal, Grungedal, 

Mo i Thelemarken, Bagn, Faaberg (ULLMANN), Ormvolden (Er- 

LINGSEN). Med HELLIESEN paa det citerede Sted maa jeg fast- 

holde som Charakterer for P. assimilis, at den er en afgjort 

mindre Form og betydelig mere convex, med mere hjerteformet 

Thorax, andet Mellemrum paa Elytra næsten dobbelt saa bredt 

som förste, tykkere Baglaar, kortere og tykkere Led paa Föle- 

hornene, mörkere Fölehorn og Ben. Efter min Mening forekom- 

mer LP. atrorufus STRÖM langs hele Norges Kyst og over hele 

den subalpine Region, indtil den i den alpine Region aflöses af 

P. septentrionis, der fra Bodö af og nordover optræder ved 

Siden af P. atrorufus, ogsaa som Kystform. CuHauporrs P. 

assimilis anser jeg for en lokal og sjelden, subalpin Art og 

mener, at Pafrobus atrorufus STRÖM varierer inkonstant i en 

Uendelighed af subalpine, boreale og arktiske Klimatracer med 

mörkere Ben og Antenner, mere hjerteformet Thorax og bredere 

tredie Interstitium. Uden Tvivl er THomsons Determination af 

P. clavipes i Col. Scand. I. 214 at henföre til disse Klimat- 

racer og denne saaledes ikke identisk med ?. assimilis Cup. 

Baade JOHN SAHLBERG i Notiser ur Sällsk. pro Fauna et 

Flora Fenn. förh. XIV, 1873, pag. go—gt og W. M. SCHÖYEN 

i Entom. Tidskrift, 1880 pag. 183 har udtalt, at Pafrobus cla. 

vipes THOMS. maa ansees for Lokalvarietet af P. atrorufus. 

For den, der först engang har observeret den egte P. assimilis 

CuD., er Arten let at skille fra var. c/avipes THOMS., ogsaa med 

blotte Oine. * 

Ge 
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Amara nitida var. Güntheri J. SAHLB. 

Varieteten adskiller sig fra Hovedformen ved Navlepunkt 

for Enden af den afkortede Strie paa Elytra; et Exemplar, taget 

af mig ved Kragerö, har gjennem TH. MUNSTER været sendt Pro- 

fessor JOHN SAHLBERG i Helsingfors til Paasyn (Ent. Tidskr. XI. 1890. 

S. 117). Det er förste Gang, denne Form er funden 1 Norge. 

Amara silvicola ZIMM. 

Som bekjendt, adskiller THomson, I. 242, ikke denne Art 

fra A. Quenseli SCHÔNH., og det maa ogsaa indrömmes, at de 

enkelte determinerende Charakterer hos begge Arter i höi Grad 

falder sammen. Det rigtige er dog utvivlsomt at opföre dem 

som to ved Habitus og Opholdssted vel adskilte Arter. Amara 

Quenseli er alpin og arktisk og forekommer paa Klippegrund. 

A. silvicola, som den uheldigt nok er bleven kaldet, lever ude- 

lukkende i Sandet og kjendes fra Nordtyskland, Danmark og 

Skaane. Den adskiller sig tydelig i Form fra A. Quenselz, idet 

Sidelinierne er rettere og ved Overgangen mellem Thorax og 

Elytra mindre indböiede, hvorved fremkommer en fuldkomnere 

Ellipse. Desuden er Farven rödligere og mindre metallisk. I 

1892 gjorde Konservator SPARRE SCHNEIDER et merkeligt Fund, 

som han har vist mig den Velvillie ogsaa at meddele mig af. 

Paa Sandmelerne ved Tromsdalselvens Udlöb i Söen fandt han 

under Tang 13 Ex. af en Amara, som han, efter min Mening rig- 

tig, antager for A. szlvecola Zimm. Den stemmer fuldstændig 

med Exemplarer af denne Art, som jeg besidder fra Danzig, 

tagne af MANDERSTJERNA, og andre fra Danmark, som jeg har 

erholdt fra Kjöbenhavns Universitets Museum gjennem Hr E. 

A. LÖVENDAL. Prof, J. SAHLBERG i Helsingfors har havt Exem- 

plarer til Paasyn og antager dem (in litt.) for rufino-Exemplarer 

af A. Quenseli. Da denne alpine Art forekommer i fuld Me- 

talglands höiere oppe paa det samme Tromsüland, vilde det 

være paafaldende, om der sammesteds skulde leve rufino-Exem- 

plarer under Tang nede i Fjæren. Ogsaa C. GRILL i sin Coleo- 

pterfortegnelse af 1895 erkjender A. szlvzcola Zimm. i det af 

SPARRE SCHNEIDER gjorte Fund ved Tromsö. Arten er senere 

gjenfunden sammesteds. 
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Amara alpina FABR. 

Denne Art er funden af mig paa Gausta og af ELLINGSEN 

ved Laxelven, paa begge Steder i Begyndelsen af August. Des- 

uden kjender jeg et af MÖNSTERS Exemplarer fra Jotunfjeldene. 

Alle de nxvnte tilhörer den af THOMSON, Opuscula IV, 364, 

omtalte större og mattere Form. Fra Vadsö har Konservator 

SCHNEIDER sendt mig den sammesteds omhandlede mindre og 

blankere. Muligens finder her en lignende Forskjel Sted som 

ved Cychrus rostratus L., og Grunden tor da vere den af 

mig antydede, at den mindre og blankere Form er Vaarformen. 

I Reirrers Catalog (1891) opföres som funden i Norge en 

Amara cognata Purzeys, hvilken Art efter Oplysninger fra Hr 

CLAES GRILL i Stockholm er opstillet efter et eneste Exemplar 

i DEJEAN’s, senere CHAUDOIR’s Samling, men hvis Determination 

ikke synes at passe paa nogen af de foranförte Former af A. 

alpina. 

Agabus Solieri Aunt. (A. alpestris HEER.) 

Af den almindelige europæiske Art Agabus bipustulatus L. 

har jeg taget Ex. omkring Kragerö, i Faaberg og ved Dröbak. 

Efter min Mening maa ogsaa de af Konservator SCHNEIDER om- 

kring Tromsö og 1 Sydvaranger indsamlede Exemplarer, saavidt 

jeg har seet dem, henföres til Agabus bipustulatus L. og ikke 

til A Solieri Auge. Heri har Konservator SCHNEIDER givet mig 

Ret i hans Sydvarangers entomologiske Fauna I. 1894, ligesom 

Omraadet for Artens Udbredelse ogsaa opföres overensstemmende 

dermed i C. Gritts Coleopterkatalog. 

Den nærstaaende Agadus Solierz kjender jeg fra Jotunfjel- 

dene og Mjösvand af Exemplarer samlede af MÖNSTER; selv har 

jeg taget den paa Ulshaug mellem Röldal og Hardanger. Uag- 

tet visselig A. dzpustulatus og A. Solieri begge varierer meget 

stærkt, og skjönt Arterne er ner beslægtede, mener jeg med 

SCHAUM (Insekten Deutschlands I. 2. pag. 98), at de kan og 

bor holdes ud fra hinanden som to ved Habitus og Opholds- 

sted vel adskilf& Arter. A. Soferi tilhörer, efter hvad jeg har 

seet, udelukkende Fjeldvandene, og A. bipustulatus gaar for- 

mentlig hele Kysten rundt ligetil Sydvaranger. Den förste er 

5 
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mere fladtrykt, smalere, iser bagtil, mindre tet ridset og uden 
Sinuering af Prothoraxkanten foran Baghjörnerne: Hannernes ydre 

Klo paa Forbenene er seglformig krummet, uden at vere S-for- 
mig böiet. Konservator SCHNEIDER har ladet mig se Exempla- 

rer fra et Fjeldvand paa Rebnesöen, hos hvilke disse for A. 
Solieri karakteristiske Afvigelser er drevne til en Yderlighed, 
som gjör, at man ved förste Betragtning fristes til at anse denne 
alpin-arktiske Form for specifik forskjellig fra den, der optræder 

i Fjeldvandene sydpaa, hvilket dog ikke er Tilfældet, ligesaa 
lidt som den sydvarangerske Kystform, trods al Forskjel, fore- 

kommer mig som andet end Klimatrace af A. dzpustulatus. 

Agabus lapponicus KRAATZ. 

Den almindelig nordeuropæiske, typiske Form af Agadus 
congener Payk. kjender jeg af Ex. fra Kongsvinger, fundne af 

MÜNSTER, og af mine egne Ex. fra Faaberg. Denne Art varie- 
rer forövrigt saa godt som for hver ny Lokalitet, idet den bli- 

ver mörkere 1 större Höide over Havet og længere mod Nord. 

Saadanne mörkere Klimatracer har jeg taget i Rauland, Grunge- 

dal og paa Bessesæter og ELLINGSEN ved Laxelven i Porsanger. 
Nigrino-Exempiarer har jeg taget i Rauland. De sidste tilhörer 
den samme Form, som bl. a. af Hr. Statsentomolog SCHOYEN 
er tagne 1 Kistrand i Porsanger, af hvilket Fund jeg har skaffet 
mig Exemplarer. Jeg kan nemlig ikke vere enig i paa denne 

Form at anvende THomsons eller rettere Kraarz’s Artsnavn A. 
lapponicus, som efter dette skulde vere Var. af À. congener, 
hvilket nok for Tiden er almindelig antaget (se REITTERS Kata- 
log af 1891 og C. Grits Coleopterfortegnelse af 1895). 

Agabus lapponicus Kraatz er nemlig efter min Mening en 
vistnok nærstaaende, men ved sin Habitus, naar man först har 

seet den, fra A. congener vel distingueret Art. Den er mindre, 
smalere, mere kompakt og metalglindsende. Arten er vistnok 
lokal og meget sjelden, hvilket ikke er Tilfeeldet med de beg- 
sorte Exemplarer af A. congener, som nu almindelig gaar under 
Navn af Agabus lapponicus Kraarz. Konservator SCHNEIDER 
har fundet den i Myrhuller ved Vadsö. 

Agabus Thomsoni J. SAHLB. 

SCHNEIDER har sendt mig Exemplarer fra Flöjfjeldet ved 
Tromsö og fra Tromsdalen, og ELLINGSEN har fundet den ved Lax- 
elven i Porsanger. I REITTERS Katalog er Formen med Urette 

opfört som Varietet af congener. Rufino-Varieteten og den 
chagrinerede Varietet eller Abnormitet (corzaceus J. Sauce.) af 
Thomsoni er tydeligt nok ikke Subvarieteter af A. congener. 
I C. Grits Coleopterfortegnelse er A. 7homsoni rigtig opfört 
som selvstændig Art. 
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OM PREPARERING AF FJÄRILLARVER. 

AF 

JOHN PEYRON. 

Mången anser prepareringen af fjärillarver genom uppbläs- 

ning vara ett företag, förenadt med sa stor möda, att det ej 

särdeles lönar sig att därmed taga befattning, isynnerhet som 

resultaten af arbetet ofta nog visat sig mindre tillfredsställande. 

Den metod, som hittills varit den allmänt brukliga, lämnar också 

med afseende på fullkomlighet mycket öfrigt att önska. Onek- 

ligen bör blotta tanken på den ansträngning. det medför, att 

under en het sommardag nödgas sitta i omedelbart grannskap 

af en stark värmekälla och under ofta nog ganska lång tid oaf- 

brutet blåsa i ett rör, vara ägnad att afskräcka de flesta från 

att, annat än i undantagsfall, sysselsätta sig med saken i fråga. 

Detta är nog äfven skälet, hvarför man i allmänhet icke häller 

i samlingarna finner många larver, eller att de, som finnas, ej 

sällan äro genom bristfällig preparering så fördärfvade till sitt 

utseende, att man ej just af preparaten kan bilda sig någon till- 

närmelsevis riktig föreställning om den lefvande larvens utseende. 

Ty det är ej att undra på, om kraft och tålamod stundom skulle 

tryta, innan prepareringen blifvit bragt till afslutning, då den är 

förenad med så mycken ansträngning, som den nämnda metoden 

medför. Och afbryter man prepareringen, innan preparatet blif- 

vit fullständigt färdigt, d. v. s. fullständigt torkadt, kan man ej 

vänta sig annat resultat än mer eller mindre fullständigt miss- 

lyckande. — Jag, har trott mig i någon mån kunna gagna för 

saken intresserade genom att påpeka, det en prepareringsmetod 

finnes, som lämnar mycket goda resultat, utan att vara förenad 

Entomol. Tidskr. Årg. 17, H. 3 (1896), ı 14 
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med någon högre grad af vare sig besvär eller kostnad. De 

mer eller mindre dyrbara maskiner, som af en och annan från 

utlandet för ändamålet införskrifvits, ha ofta visat sig ingalunda 

motsvara de förväntningar, som på dem stäldts, då resultatet af 

deras arbete ej alltid blifvit det bästa. Därtill medföra deras 

anskaffande en alldeles onödig kostnad. Den apparat däremot, 

af hvilken jag begagnar mig, är af det enkla slag, att den ge- 

nom sitt pris ej kan anses betunga någon. Metoden vid prepa- 

reringen grundar sig för öfrigt på den hittills brukade, hvilken 

jag förutsätter vara så tillräckligt känd, att jag ej behöfver de- 

taljeradt beskrifva densamma. I det följande kommer jag därför 

hufvudsakligen att hålla mig till de punkter, i hvilka min metod 

skiljer sig från den hittills brukade, hvarjämte jag velat påpeka 

några försiktighetsmått, som i vissa fall böra vidtagas för ernå- 

ende af tillfredsställande resultat. 

Först och främst några ord om behandlingen af larven före 

uppblåsningen. —- Sedan larven dödats, hvarvid man kan be- 

tjäna sig af t. ex. eter, kloroform eller cyankalium, men ej gärna 

af sprit, är larvskinnets tömmande det första man har att gå i 

författning om. Detta utföres, såsom bekant, därigenom, att 

man, sedan man gjort en öppning i bakkroppens spets varligt 

genom densamma trycker ut kroppsinnehållet, hvarvid larven bör 

ligga på ett läskpapper, på det att den utträngande fuktigheten 

omedelbart må kunna uppsugas. Det insnitt, som göres för att 

åstadkomma den nämnda öppningen och som bör företagas med 

en fin och skarp knif, anbringas lämpligast utefter analplåtens 

kanter, hvarigenom man vinner den fördelen, att bakkroppens 

spets föga deformeras och, åtminstone ofvanifrån sedt, kommer 

att förefalla alldeles oskadad. Snittet bör ej göras för litet, 

utan omfatta hela den fria omkretsen af analplåten; det händer 

nämligen annars lätt, att vid larvens tömmande bristningar kunna 

ske omkring detsamma, hvilket betydligt försvårar den senare 

delen af prepareringen. 

Vid tömmandet af larvskinnet finnas några särskilda om- 

ständigheter att taga med i betraktande. Ofta försiggår det gan- 

ska lätt, men är någon gång förenadt med svårigheter, och i 

sådana fall måste man vidtaga särskilda försiktighetsätgärder. 

Hårlösa och mjukhåriga larver tömmas nästan alltid utan svå- 

2 
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righet; man bör endast ihagkomma att ej på dem utöfva allt 

för starkt tryck, hvilket lätt kan ha till följd, att de vid upp- 

blasningen blifva abnormt utspända; samt att aldrig börja töm- 

ningen från hufvudet, utan från kroppens midt. Först sedan 

man aflägsnat det i den bakre delen befintliga innehållet, som 

gör det största motståndet, bortskaffar man på liknande sätt 

innehållet från de främre delarna. Härvid stöter man stundom 

"på en svårighet, hvilken man för vinnande af ett fullgodt resul- 

tat bör söka undvika. Larvens matsmältningskanal afslites näm- 

ligen ofta ett stycke bakom hufvudet, och det kvarlämnade par- 

tiet af densamma kan därefter ej aflägsnas. Skulle detta vara 

fylldt, hvilket alltid är fallet, om larven för preparering tages 

direkt från måltiden, kan det förorsaka olägenhet genom att un- 

der uppblåsningen lägga sig intill skinnet och sålunda hos lar- 

ver med mer eller mindre genomlysande hud förorsaka mörka 

fläckar, hvilka, isynnerhet om de skulle komma att få sin plats 

på larvens ryggsida, verka betydligt störande på preparatets ut- 

seende. Denna olägenhet är lätt att afhjälpa därigenom, att 

man tillser, det den för preparering afsedda larven under några 

timmar före dess dödande ej får intaga några födoämnen, ett 

försiktighetsmått, som lämpligen bör vidtagas med alla hårlösa 

larver. 

Att tömma håriga larver, utan att skada behåringen, har 

sig ej alltid så lätt, och ofta är härvid betydligt stor försiktighet 

och omsorg af nöden. En del låta utan svårighet och utan att 

taga någon skada tömma sig på samma sätt som de hårlösa, 

andra däremot äro så ytterst ömtåliga, att håren vid minsta be- 

röring bortfalla. Sådana larver brukar jag behandla på följande 

sätt: sedan jag gjort insnittet i bakkroppen och placerat larven 

med buksidan nedåt på ett läskpapper, utöfvar jag med sidan 

af en spännål el. dyl. tryck mot gränsen mellan ett par af midt- 

lederna. Under kvarhållande af denna nål placerar jag därefter 

en annan nål under liknande tryck öfver närmast bakom följande 

ledgräns, sätter så den första nålen bakom den andra o. s. v. 

ända tills jag uppnått bakkroppen och på detta sätt uttömt 

kroppsinnehallet® i larvens bakre del. Därefter tömmer jag på 

samma sätt larvens främre del, genom att sätta den första nålen 

öfver gränsen mellan hufvudet och första leden och därefter 
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förfar jag såsom förut, ända tills jag fört ut äfven denna del af 

kroppsinnehållet genom bakkroppens spets. Genom detta förfa- 

ringssätt vinner man, att behåringen ej kommer att under larv- 

skinnets tömmande omedelbart beröras, då ju ledgångarna äro 

hårlösa, och sålunda ej kommer att utsättas för åverkan. För 

den ovane är detta förfaringssätt till att börja med kanske ej så 

alldeles lätt att utföra, men är man begåfvad med någon hän- 

dighet, öfvervinnas lätt de svårigheter, som därmed äro för- 

bundna. — Vid tömmandet af håriga larver bör man noga tillse, 

att behåringen ej kommer att vätas af de ur kroppens inre ut- 

trängande vätskorna, emedan, om detta skett, det i de flesta 

fall kommer att inverka störande på preparatets utseende, där- 

igenom att håren hopklibbas och därefter ej, sedan torkningen 

försiggätt, kunna åtskiljas. Därför är det lämpligt att ej för 

mycket brådska med larvskinnets tömmande, utan företaga detta 

i smärre omgångar, så att vätskan ej hinner samla sig på läsk- 

papperet utan att uppsugas af detta. 

Sedan nu larven under vidtagande af nödvändiga försiktig- 

hetsmått sålunda blifvit preparerad, följer uppblåsningen, för 

hvars utförande fordras en del materiel. Först och främst bör 

man vara försedd med en mängd halmrör af 5—10 cm. längd 

och alla möjliga tjocklekar, för att de skola kunna passa för 

larver af hvilken storlek som hälst. Vidare behöfver man en 

apparat för själfva uppblåsningen, till hvilken jag nedan skall 

återkomma. 

Man har nu att fästa larvskinnet vid ett halmrör af lämp- 

lig storlek, och denna del af proceduren är kanske den, som, 

hur enkel den än vid första påseendet kan förefalla, erbjuder 

största svårigheten för den, som är mindre van, isynnerhet då 

det gäller preparering af små larver. Man utväljer ett passande 

rör, hällre något för vidt än för smalt, emedan det är af vikt, 

att det, så noga som möjligt är, utfyller den i bakkroppen 

gjorda öppningen. Därefter afskär man med en hvass knif den 

ena ändan af detsamma något snedt, hvarigenom man får röret 

tillspetsadt, hvilket underlättar dess införande i Jarvskinnet. Där- 

efter inför man detsamma genom öppningen i detta, hvarvid 

man lämpligen hjälper sig till rätta med en fin pincett, och 

fäster slutligen skinnet vid röret under iakttagande af, att öpp- 
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ningen i bakkroppen, sa vidt möjligt, af detta fullständigt till- 

slutes. Skinnet fästes vid röret förmedelst fina stift, t. ex. spet- 

sarna af fina insektnålar, och är det vanligen tillräckligt, att 

använda fem sådana, om ett placeras i analplåtens spets, ett på 

hvardera sidan om dess bas och tvänne på buksidan, närmast 

innanför analfötterna. Det sätt, som ofta användts, att förme- 

delst ombindning med tråd fästa larvskinnet vid röret, är all- 

deles förkastligt. Med användande af denna metod kan man ej 

undvika, att bakkroppen blir betydligt vanställd ; ofta komma här- 

igenom icke oviktiga artkännetecken att gå förlorade, och de 

sista lederna komma alltid att te sig såsom ett litet tämligen 

omotiveradt bihang till kroppen i öfrigt. Halmröret behöfver ej 

införas längre, än att möjlighet för skinnets fästande i detsamma 

förefinnes, således omkring 2—3 mm. Att införa det ända till 

larvens hufvud är alldeles onödigt, till och med i många fall 

otjänligt. 

För uppblåsningen begagnar man sig af en »rafraichisseur», 

bestående af tvänne gummikulor med vidfäst slang. Sådana 

kunna erhållas hos hvarje kir. instrumentmakare till ett pris af 

kr. 1,50. Principen för denna apparat är att. åstadkomma en 

jämn - luftström, genom att fran den ena gummibollen inpressa 

luft 1 den andra, hvilken därigenom utspännes och genom det 

sålunda åstadkomna trycket framdrifver luften genom gummislan- 

gen. Till denna apparat kan man, om man så önskar, förskaffa 

sig en trampinrättning, som i sin enklaste form ej behöfver be- 

stå af annat än fyra stycken lätta, vid pass 40 cm. långa bräd- 

lappar, två och två i vinkel med hvarandra förenade medelst 

gångjärn. Af dessa fästes det ena paret på lämpligt sätt vid 

ett bord, och mellan dess skänklar lägges den gummiboll, som 

är afsedd att i den andra inpressa luft. Det andra paret place- 

ras på golfvet, och den öfre af dess skänklar förenas genom ett 

snöre med den öfre af det på bordet liggande parets, hvarefter 

trampapparaten är i ordning. Man har nu båda händerna lediga 

för att under uppblåsningen af larven åt denna gifva den form 

och ställning, man önskar. — Vidare höra till den materiel, 

som erfordras, vett par glasrör af några cm. längd och med ut- 

dragna spetsar, hvilka äro lätta att åstadkomma, om man har 

tillgång till en spritlampa. Spetsarna böra vara af olika kaliber 
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for att kunna passa till olika rör; dock äro för ändamålet tvänne 

olika tjocklekar tillräckliga. | 

Sedan larven pa ofvanbeskrifna sätt fästs vid halmröret, in- 

passar man i rafraichisseurens gummislang ett af de nämnda 

glasrören, inför dess spets 1 halmröret, omgifver fogen med en 

tunn hinna af collodium för att göra densamma fullständigt tät; 

och sedan hinnan torkat, hvartill åtgår vid pass en minut, 

lägger man på ofvan berörda sätt gummibollen i trampapparaten 

och börjar uppbläsningen. Larven hålles därvid öfver en me- 

delst t. ex. en spritlampa upphettad plåt för att fortare torka, 

och prepareringen försiggår sålunda lätt och hastigt. Man bör 

i början ej använda allt för stark luftström, emedan larvskinnet, 

då det blifvit genomvärmdt, har benägenhet att under inverkan af 

starkare tryck utvidga sig för mycket. Sedan larven något litet 

hunnit torka, är ej vidare någon sådan försiktighet af nöden, 

utan kan man då utan olägenhet utveckla apparatens hela kraft. 

När larvskinnet fullständigt torkat är prepareringen fullbor- 

dad. Det är nödvändigt att förvissa sig om, att ingen del af 

skinnet vid prepareringens afbrytande kännes det minsta mjuk. 

Ty skulle så vara förhållandet, kommer på detta ställe ofelbart 

en skrumpning och insänkning af skinnet att äga rum, till be- 

tydligt men för preparatets utseende. Särskildt delarna: närmast 

hufvudet och bröstfötterna böra noga undersökas. Dessa torka 

nämligen alltid sist, och ofta kan hela den öfriga larven vara 

färdigpreparerad, under det att ännu partierna omkring hufvudet 

äro mjuka. Hällre än att för tidigt undandraga preparatet in- 

verkan af hettan, bör man i allmänhet något längre, än man 

kan anse det strängt taget vara nödvändigt, hålla det utsatt för 

densamma. Detta skadar aldrig — naturligtvis under den för- 

utsättning, att man undviker att sveda preparatet. Vill man 

efter prepareringens slut befria det torkade larvskinnet från halm- 

röret, bör man först låta det ligga ungefär en halftimma för att 

fullständigt svalna, hvarefter detta lätt försiggår. 

Till sist några ord om den stora olägenhet, som vidlåder 

alla sätt för konservering af larver, nämligen den färgförändring, 

som hos många arter är oundviklig. Det gröna och en del 

grå färger vålla i detta afseende stôrsta bekymret. Hvad de 

senare angår, är deras benägenhet att i värme öfvergå till mer 
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eller mindre klart rödt i många fall ohjälplig; hos en del arter 

kan dock färgen genom ytterst långsam och försiktig uppvärm- 

ning bibehållas något så när naturlig. De gröna larverna kunna 

från den synpunkt här är i fråga indelas i sådana, som hafva 

färgämnet förlagdt till huden och sådana, som hafva detsamma 

förlagdt till kroppsinnehållet. Af de förra kunna en del genom 

försiktig behandling fås att tillnärmelsevis bibehålla sin naturliga 

färg. Såsom exempel på sådana kan jag nämna Papilio machaon, 

Brephos partnenias, Smerinthus populi samt unga exemplar af 

Pieris napi och Rhodocera rhamni, (liksom i allmänhet hos 

unga exemplar färgen, af hvad slag den vara må, synes vara 

motståndskraftigare, än hos fullväxta). Hos den senare gruppen, 

med hvars kroppsinnehåll färgämnet helt och hållet aflägsnas, 

kan naturligtvis genom försiktighetsmått vid prepareringen med 

afseende på färgens bibehållande ingenting vinnas. De försök, 

som gjorts, att med tillhjälp af färgad nikt eller dylika medel 

åt preparaten återgifva den gröna färgen, synas mig endast leda 

till att göra dem ännu mer svårigenkännliga. Ty icke nog där- 

med, att man aldrig torde kunna träffa den rätta färgen, eme- 

dan denna alltid på mer eller mindre oberäkneligt sätt måste 

komma att påverkas af det genom hettan vid prepareringen gul- 

nade larvskinnet, äfven larvens teckningar utplånas i många fall 

fullständigt genom denna behandling. De hvita längdlinier t. ex., 

som förefinnas hos många gröna larver, göra sig godt gällande 

på ett ofärgadt preparat, men äro i de flesta fall hos färgade 

fullständigt försvunna, då den gröna färgen inifrån genomskimrar 

dessa, likaväl som öfriga delar af larvskinnet. Och teckningarna 

hos larven äro dock oftast af större betydelse för bestämmandet, 

än färgen. För min del anser jag ett ofärgadt preparat, om det 

ock förlorat sin naturliga färg, stå i värde betydligt framför ett 

illa färgadt. Och något på konstgjord väg naturtroget färgadt 

larvpreparat vet jag mig aldrig ha sett. 
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OM SPRÖITNING AF FRUGTTRER MED PARISER- 

GRÖNT SOM MIDDEL MOD LARVER. 

AF 

W. M. SCHÖYEN. 

Som den der her i Skandinavien först har taget Ordet for 

og tillige i Praksis ivrigt virket for Indförelse af den i N. Ame- 

rika m. fl. St. nu almindeligt brugelige Spröitning af Frugttrerne 

med insekt- og sopfordrivende Vädsker, deriblandt ogsaa »Pari- 

sergrönt», finder jeg mig ved Hr J. PEYRON's Udtalelser om 

sidstnevnte Strof i indevärende Aargang af dette Tidsskrift (Pag. 

51 ff.) herved foranlediget til at fremkomme med nogle Bemerk- 

ninger desangaaende. Vi har nemlig her i Norge i de sidste 

Aar brugt ikke saa lidet Parisergrönt til Spröitning, saa vi kan 

tale af Erfaring derom, hvilket altid er bedre end kun at opgjöre 

sig rent aprioriske Meninger om Tingen, uden nogensinde en- 

gang at have seet den praktiseret. 

Den förste Indvending man altid faar höre mod Anvendel- 

sen af Parisergrönt af Folk, der intet kjender til de i Praksis 

vundne Erfaringer ved Brugen af samme, er den Fare for For- 

giftning, som formenes at maatte väre forbundet dermed. Saa- 

ledes udtaler da ogsaa Hr PEYRON: »— fransedt den fara för 

förgiftning, som utan fråga kan komma att föreligga, da man, 

utan att egentligen veta hvart det tager vägen, i stora kvantite- 

ter utsprider ett gift af så kraftig verkan, som det ifrågavarande, 

å platser där menniskor och husdjur hafva sin vistelseort», etc. 

Hvad denne Side af Sagen angaar, turde det dog maaske kunne 

tjene til en Smule Beroligelse, at i Amerika, hvor man nu i over 

20 Aar har anvendt Parisergrönt till Spröitning, bruges nu ifölge 
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trykte Opgaver fra de amerikanske Statsentomologer aarligt i de 

Forenede Stater henved 2000 Tons og i Kanada 400 Tons deraf, 

uden at der — smzradbile dictu — trods disse unegtelig noksaa 

»store Kvantiteter» kan sees at vere forekommet noget Tilfælde 

af Forgiftning derved. Ikke engang Formanden for den saakaldte 

»Gypsy Moth Committee» i Massachusetts, der med Villie Gang 

paa Gang lod sin Hest spise af Grasset under de med Pariser- 

grönt spröitede Trær umiddelbart efter Spröitningen, straffedes 

for dette sit, som det kunde synes, farlige Eksperiment ved det 

ringeste Ildebefindende hos Hesten. Naar man derfor kun iagt- 

tager ganske almindelig Forsigtighed ved Midlets Anvendelse, 

kan man trygt bruge det, og det entomologiske Bureau ved 

Landbrugsministeriet i Washington har da ogsaa gjennem sine 

derom udgivne Brochurer noksom dokumenteret det misforstaaede 

i al den overdrevne Tale om den med Brugen af Parisergrönt 

forbundne Fare, der slet ikke behöver at eksistere, naar man kun 

holder sig til de gjennem Erfaring prövede Forskrifter for dets 

Anvendelse. 

De Kvantiteter, hvori det udspröites, indskrænker sig nemlig 

til fra 3. til höist 5 Gram pr. 10 Liter Vand. Arsenikgehalten 

er ifölge Analyse 28,56 %. Selv ved det störste Kvantum, 5 gr. 

pr. 10 Liter, vil altsaa hver Liter Sprôitevædske kun indeholde 

0,14 gr. Arsenik, hvilket under Spröitningen bliver saa overor- 

dentlig fint fordelt over Tr&rnes Kroner, at kun den Omstæn- 

dighed, at Larverne er i en ganske forbausende Grad Ömtaalige 

endog for minimale Mængder deraf, kan forklare Midlets sikre 

Virkning i saa stärkt fortyndet Tilstand. Den eneste virkelige 

Fare ligger i uforsigtig Opdevaring af Stoffet; men naar man 

ved, at det er giftigt, vil naturligtvis enhvert fornuftigt Menneske 

ogsaa i denne Henseende iagttage den fornödne Forsigtighed, 

ligesaa vel som ved Opbevaring af andre giftige eller farlige 

Stoffe. Hvad derimod Drugen deraf angaar, saa har vi nu saa 

rigelige Erfaringer for, at deraf ingen Fare behöver at risutere, 

naar som sagt de derfor foreskrevne Regler befölges, at det er 

ikke værdt at tale mere om den Ting. Alle, som her hos os 

har benyttet Stoffet, baade Leger, Præster og andre, er enige 

om at udtale, at de kan ikke indse, hvordan Spröitningen efter 

de derfor givne Forskrifter skulde kunne medföre nogen Fare, 
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Saa var det angaaende Virkningen af Stoffet ligeoverfor Lar- 

verne. Hr PEYRON konkluderer sine Betragtninger over. Stoffets 

Anvendelse med den Udtalelse (Pag. 53), at medens han med- 

giver Midlets Anvendelighed, ja endog Fortræffelighed ligeoverfor 

en Del andre Skadeinsekter, anser han det uhensigtsmessigt og 

usikkert — »olämpligt och osäkert» — ligeoverfor Frostmaaler- 

larverne, som han derfor udelukkende vil have bekjæmpet ved 

Beskyttelsesringe med Insektlim om Hösten. Ja, var der ikke 

andre Slags Utöi at bekjæmpe paa Frugttrærne end Frostmaa- 

lerlarverne, saa skulde kanske ogsaa jeg gjerne lade Spröitningen 

fare og kun tilraade Anvendelsen af Limringe — skjönt de har 

sandelig sine Ulemper, de ogsaa, og kan blive noksaa brydsom- 

me at passe gjennem et længere Tidsrum i den kolde og sure 

Hösttid. Desuden hindrer de ikke, selv ved den bedste Pasning, 

at Hannerne undertiden under Parringen flyver op i Trærne med 

sine Hunner og saaledes hjælper dem over Ringene. Dette er 

oftere iagttaget. Men saa har vi ogsaa fuldt op af andet Utöi 

paa Trerne, som Beskyttelsesringene ikke yder nogensomhelst 

Hjelp imod, og som derfor alligevel nödvendiggjör Sprüitning, 

hvis man overhovedet vil tenke paa at foretage sig noget effek- 

tivt derimod. Vi har f. Eks. Bladlus og Skjoldlus, Æblesugere, 

Viklerlarver i Knopperne, Æblemark i Æblerne, Æbleskurv og 

andre Sopsygdomme, som det er aldeles haablöst at bekjampe 

uden Spröitning. Selv om derfor Virkningen af Spröitning med 

Parisergrönt ogsaa ligeoverfor Frostmaalerlarverne ikke i Virke- 

ligheden var effektivere, end Hr PEYRON gjennem sine theore- 

tiske Betragtninger desangaaende ledes til at anse den for, saa 

vilde det nok alligevel af Hensyn til alt andet Utöi paa Trærne 

lige fuldt vare at anbefale at spröite dem, naar saa viser sig 

paakreevet. 

Den »relativt stora apparat», som en dertil specielt indrettet 

Spröite repräsenterer, mener jeg derfor bör anskaffes af enhver 

Eier af en saapas stor Frugthave, at der overhovedet kan väre 

Tale om at ofre en saadan Udgift derpaa. Og har man engang 

Spröiten og bruger den aarligt til Rensning af Trærne, saa vil 

det nok snart vise sig mindre nödvendigt tillige at anvende Lim- 

ringe specielt mod Frostmaalerlarverne. Hr PEYRON indrömmer 

selv (Pag. 52), at ialfald Spröitning med Parisergrönt, efterat 
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Knopperne har sprunget ud, og Larverne er bleven större, visse- 

lig vil väre en Radikalkur og helt sikkert skulde gjöre det af 

med Larverne, men finder alligevel et saadant Resultat »tämligen 

värdelöst», da det væsentlig kun vil vise sin Virkning for det 

fölgende Aar. Men Sagen er jo her helt enkelt den, at ved 

jevnligt at sprôite Trzrne vil man, foruden at bekjæmpe diverse 

andre Slags Utöi paa dem, samtidigt ogsaa opnaa efterhaanden 

at blive aldeles kvit Frostmaalerlarverne (selv: om det ikke er 

gjort med en Gang) — medens derimod, om man istedetfor Spröit- 

ning alene anvender Limringe, vil alt dette andet Utöi vedblive 

at husere lige fuldt, til liden Glade for Frugtavlerne. I Mod- 

sätning til Hr PEYRON anser jeg derfor snarere Limringene kun 

som en »nödfallsätgärd», d. v. s. som et Middel man nok til en 

_ Begyndelse kan väre nödt til at bruge ved Siden af Spröitningen, 

naar Frostmaalerlarverne nemlig fra först af er meget slemme, 

men som man bör legge an paa snarest muligt at overflödig- 

gjOre ved Indförelse af rationel Spröitning af Trerne. Dette er 

og bliver dog det Middel, der kan gives den alsidigste Anven- 

delse mod Utöi paa Trærne, og hverken Limringe eller noget- 

somhelst: andet kjendt Middel kan i saa Henseende sammenlignes 

dermed. Saa har Erfaring tilfulde vist alle Steder, hvor Sprdit- 

ning er bleven indfört. Amerika har gaaet i Spidsen, og derfra 

har Spröitningen senere vundet mere og mere Indgang baade i 

Australien, England og andre Steder i Europa, og overalt har 

man fundet sig vel tjent dermed —— ikke mindst ligeoverfor 

Frostmaalerlarverne. | 

Det var netop väsentlig som Fölge af de stadigt tiltagende 

Hærjinger af Frostmaalerlarverne, hvorimod ingen af de tidligere 

brugelige Midler — deriblandt först og fremst Limringe — 

fandtes at yde tilstrækkelig Beskyttelse, at der i 1889 i England 

sammentraadte en Kommité af Frugtavlere etc. 1 Evesham, for 

at underkaste de forskjellige Bekjæmpelsesmidler, og specielt den 

fra Amerika mest anbefalede Spröitning med Parisergrönt, en 

nölagtig Prövelse. Resultatet af de indgaaende Undersögelser 

desangaaende, som bl. a. vil findes omhandlede i Miss E. A. 

ORMEROD’S »Reports of Observations of Injurious Insects» for 

1889, 1890 og 1891, blev en varm Anbefaling af Spröitning 

med Parisergrönt som det virksomste og bekvemmeste af alle 
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Midler. Og siden den Tid har da ogsaa dette Middel i Eng- 

land vundet mere og mere Tilslutning blandt Frugtavlerne, og 

Aar for Aar tiltager Brugen deraf. Forresten bruges der som 

andre Steder foruden Parisergrönt ogsaa andre Spröitevadsker 

(saasom Petroleums-Emulsion, Little's Antipest, Dougall's Insecti- 

side Wash etc.), der virker drebende på Insekterne gjennem ud- 

vendig Beröring istedetfor gjennem Forgiftning, og som specielt 

finder Anvendelse ligeoverfor Bladlus og andre sugende Insekter, 

der ikke afficeres af Parisergrönt. Ogsaa mange Slags Larver 

kan bekjæmpes ved Hjelp af saadanne udvendigt virkende Midler, 

Her i Norge er ligeledes nu Sagen i god Gjaenge. Interes- 

sen for Spröitning af Frugttrærne vinder stadigt mere og mere 

Terrain, flere og flere Landhusholdsningsselskaber og Private an- 

skaffer sig Spröiteapparater og Onsker Veiledning 1 Brugen deraf, 

Bevidnelser om gode Resultater af Spröitningen indlöber aarligt 

fra de forskjelligste Kanter af Landet — kort sagt — her gaar 

Sagen stadigt fremover. Det forundrer mig derfor höiligen af 

min Ven og Kollega S. Lampa’s Beretning for 1895 (Pag. 34 1 

denne Aargang af Ent. Tidskr.) at se, at Sagen endnu i Sverige 

er saa lidet oppe, at der ikke engang er Anledning till at faa 

kjöbt de nödvendige Sprederapparater til Spröitevädskernes Brug.! 

Her i Kristiania har vi nu to Firmaer: »S. H. Lundh & Cio» 

og »Heimdal Maskinforretning», der förer Spröiter til den her 

omhandlede Brug af forskjellige Konstruktioner, baade franske, 

tyske og af norsk Fabrik, og der er stadig Efterspörgsel der- 

efter. De franske og tyske er till at bere paa Ryggen og koster 

komplet fra Kr. 26,00 til 36,00; de norske er almindelige Assu- 

rancespröiter, dels af Jern og deis af Kobber, med tilhörende 

Sprederapparater. De vidste kan faaes særskilt, naar man har Assu- 

rancespröite för, til en Pris af Kr. 5.00 pr. Stykke hos S. H. 

Lundh & C:o, og kan ved Hjelp af Kautschukslange sættes i 

Forbindelse med hvilkensomhelst Assurancespröite. De er fabri- 

kerede efter Vermorell’s bekjente model og spröiter udmeerket, saa 

jeg kan anbefale dem til enhver, som maatte Onske at forsöge 

Spröitning af Frugttrær og er i Besiddelse af en Assurancespröite för. 

! Numera är denna olägenhet afhjälpt, da såväl Vermorels som en 
annan, något dyrare strilapparat, hvilken har det företräträdet, att den under 
strilningsarbetet håller vätskan i kärlet i ständig rörelse, finnas att tillgå här i 
Stockholm. Sven Lampa. 

— LL X 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 25 APRIL 1896. 

Ordföranden, professor CHR. AURIVILLIUS, anmälde, att sedan 

föregående sammankomst 1 Föreningen invalts följande nya leda- 

möter: direktör DAVID SJÖSTRÖM, Stockholm; jägmästaren A. F. 

BERZELIUS, Lycksele; agronomen LENNART REUTERSKIÖLD, Rå- 

nis; jägmästaren C. A. ÖHRSTRÖM, Stockholm; godsägaren ARVID 

HÖGSTRÖM, Binklinge; agronomen PER GEORGII, Arnö, samt 

bruksägaren OTTO VON ARNOLD, Svärta. Af dessa hade herr 

SJÖSTRÖM ingått såsom ständig ledamot och de öfriga såsom 

årsledamöter. Af förutvarande ledamöter hade friherre C. G. L. 

VON PLATEN anmält sig vilja ingå såsom ständig ledamot. 

Till vandringsstipendiat för instundande sommar hade sty- 

relsen utsett studeranden vid Göteborgs realläroverk OLOF RODHE, 

för att under en tid af en å två månader studera insektlifvet i 

Norrland. Dessutom hade styrelsen beslutit, att till NILS W. HANSELL 

vid Södermalms högre elementarläroverk i Stockholm, ERIK HULT- 

MAN vid Jönköpings, WILHELM VON SYDOW vid Vexiö och OTTO 

MÖLLER vid Lunds högre elementarläroverk skulle såsom upp- 

muntran öfverlämnas ett par af Föreningens publikationer. 

Till distributör hade styrelsen enhalligt utsett herr G. Hor- 

GREN, hvilken för ett par ar sedan i följd af sjuklighet mast 

afsäga sig denna befattning, men som nu förklarat sig villig att 

återtaga densamma. 

Till sin klubbmästare utsåg Föreningen preparatorn vid 

Stockholms högskola C. O. ROTH. 

Under aftonens lopp hölls föredrag af kaptenen CLAES 

GRILL »Om coleopteras utbredning i de nordiska länderna». 

Samtliga inom dessa länder hittills funna arter visade sig stiga 

till den betydafide siffran 4,035, hvaraf i Sverige 3,321, i Norge 

2,206, i Danmark 2,820 och i Finland 2,960. Gemensamma 

för alla fyra länderna äro 1,618 arter. 

I 
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Vidare föredrog professor JAKOB ERIKSSON »Om bladlös- 

sens Ofvervintring», hvarvid framlades för entomologien synner- 

ligen intressanta iakttagelser, gjorda vid Experimentalfältet invid 

Stockholm. Huru viktig denna fråga i vissa trakter af vårt land 

kan vara för vår landtbruksnäring, framgick af den följande 

diskussionen, hvarvid statsentomologen SVEN LAMPA bland annat 

omtalade, huru en prästman i Malungs socken i Dalarna en gång 

fått hela sin hafreskörd på ett par odlingar af omkring tio tunn- 

land totalt förstörd af bladlöss. 

Sekreteraren anmälde, att ingeniör ISAAK ERICSON i Möln- 

dal lyckats finna tvänne för vetenskapen nya coleoptera, hvilka 

han i detta häfte af tidskriften beskrifvit under namnen Acrofona 

curtipennis, funnen vid Ås kloster i Halland, och Lathridius 

microps, tagen vid Lagklarebäck i Västergötland. Dessutom hade 

följande för den svenska faunan nya arter blifvit tagna, nämligen 

af läroverksadjunkten i Kalmar A. J. AHLROT: Agaricophagus 

confor:nis ER. på Öland, Colon regiomontanum CZWAL. i Sö- 

dermanland, Colon rufescens KR. vid Kalmar, Omzas concinnus 

Bou. vid Kalmar (äfven funnen af L. HAGLUND) och Ceutorhyn- 

chus griseus Bris. på Öland; af herr GÖSTA MÖLLER: A/oma- 
ria ornala HEER och Æpistemus dimidiatus STURM, båda i 

Skåne. Föreståndaren för elementarskolan i Falkenberg, G. A. 

RINGSELLE, hade vid Askersund lyckats finna ett ex. af den 

praktfulla, i grönt och guld skimrande skalbaggen Ancylochira 

splendida PAYK., hvilken i Sverige ej tagits, sedan den berömda 

entomologen G. VON PAYKULL fann den i Upland och beskref 

den i slutet af förra århundradet. 

Vidare refererade sekreteraren den från Föreningens van- 

dringsstipendiat för sistlidne sommar, NILS HOLMGREN, inkomna 

berättelsen, hvaraf bland annat framgick, att han i Stockholms 

skärgård lyckats finna den sällsynta fjärilarten Boarmia angu- 

laria ‘THUNB., förut nordligast anträffad i Västergötland. 

Öfverdirektören, grefve H. HAMILTON, omnämnde ett fynd 

i massa den 25 sistlidne mars af Zygeus equestris L. på en 

klippa i närheten af Erstavik; och professor CHR. AURIVILLIUS 

förevisade ex. af »fårlusen» Melophagus ovinus L. 

Efter förhandlingarnas slut intogs gemensam sexa. 

Claes Grill. 



223 

NOGLE NY SVENSKE LANDISOPODER. 

I sin »Framställning af Sveriges Oniscider, Upsala 1858» 

optæiler AD. JOHNSSON 12 arter, Ligidium hypnorum Cvv., 

Trichoniscus pusillus BR, Oniscus murarius Cuv., Porcellio 

scaber LATR., Porc. pictus Br., Porc. Rathkei Br., Porc. levis 

Latr., Metoponorthus pruinosus Br. Cylisticus convexus DE 

Geer, Armadillidium vulgare LATR., Arm. pictum Br., Arm. 

pulchellum Panz. 

I Upsala universitetets Isopodsamling, som jeg ved Prof. 

Dr. T. TULLBERGS og Dr. Einar LONNBERGS velvillie har haft 

leilighed: til at gennemgaa, har jeg fundet nogle arter af landi- 

sopoder, hvilke alle skyldes prof. LILLJEBORGS indsamlinger, og 

som hidtil ikke have været anerkendte som tilhörende den sven- 

ske Fauna. 

Disse ere: 

Philoscia muscorum Scop. I större antal er denne art i 

1869 taget ved Ronneby i Blekinge; enkelte stykker ved Westra 

Wram i Skane. Ph. muscorum anföres allerede i »Transact. of 

the Linnean society of London. Vol. XI. 1815, p. 375.» af 

LEACH som funden i Sverige, hvad maaske dog beror paa en 

forvexling, svenske forskere have ialfald ikke nogen kendskab 

dertil. 

Metoponorthus sexfasciatus Kocx. Nogle faa stykker ere 

fundne ved Westra Wram i Skane. — Medens forekomsten af 

Philoscia en maatte vere ventet, da den er en af de alminde- 

ligste Arter i hele Europa, er fundet af denne art paafaldende, 

da den, hvorvel den er almindelig udbredt over Sydeuropa og 

Nordafrika, dog ikke hidtil er funden nzrmere end i det sydlige 

Frankrig. 
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Armadillidium opacum KocH. Enkelte exemplarer ere tagne 

i Juli 1876 ved Westra Wram i Skane, ligeledes paa Oland, 

ligesom en större suite foreligger fra Upsala. Denne i Danmark 

og Mellemeuropa forekommende art er sikkert tidligere bleven 

sammenblandet med Arm. vulgare, og vil vistnok vise sig ikke 

at veere nogen sjeldenhed. 

Med den ved de fleste svenske Kyster forekommende Ligia 

oceanica LIN, som JOHNSSON ikke har medtaget i sin forteg- 

nelse, besidder den svenske fauna saaledes 16 arter af »Oni- 

scider», 

Af de i Danmark hidtil fundne Landisopoder mangle endnu: 

Porcellio dilatatus Br. Den findes i Kældere og andre locali- 

teter i nærheden af beboelser. Platyarthrus Hoffmannseggit 

Br. lever hos Myrer, især hos Formica flava. Haplophthalmus 

Danicus B.-L. ligesom Trichoniscus roseus KocH og Trich. 

albidus B.-L. ere alle fundne i haver og omkring beboede ste- 

der. Alle disse arter ville vistnok ved eftersögning kunne findes 

1 Sverige. 

J. Budde-Lund. 
Köbenhavn. 

Ett bemärkelseår för entomologien i Sverige kan man 

kalla 1896, då två för denna vetenskaps framtid ganska viktiga 

Kongl. propositioner blifvit af riksdagen bifallna, nämligen icke 

allenast det förut omnämnda, årliga statsanslaget af 6,500 kro- 

nor till en entomologisk försöksstation, utan äfven en ökning 

med 800 kronor af årsanslaget för riksmusei entomologiska af- 

delning, hvilken äfven varit allt för väl behöflig. Härigenom 

äro således ej mindre än två önskningsmål tillgodosedda, hvilket 

måste glädja hvarje idkare och vän af entomologiens studium 

inom vårt land. 

Sven Lampa. 



BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER INSEKTENFAUNA 

VON KAMERUN. 

5. 

FORMICIDEN GESAMMELT VON HERRN YNGVE SJOSTEDT, 

DETERMINIRT UND BESCHRIEBEN 

VON 

DR GUSTAV MAYR. 

(Taf. 4—5.) 

Dorylus FABR. 

D 

D. (Subgenus Anomma SHUCK.) nigricans ILLIG. 

Von dieser Art liegen mir Männchen und Arbeiter aus Ka- 

merun vor. Die Letzteren sind solche, welche zur Stammform 

D. Burmeister! SHUCK. var. rubellus Sav. und andre, die zur Sub- 

spec. arcens WESTW. zu stellen sind. 

D. Emeryi nov. spec. 

Arbeiter: Länge 3,5—13,2 mm. (mit geschlossenen Mandi- 

beln). Die grössten Arbeiter sind mehr oder weniger dunkel 

rothbraun, die abschüssige Fläche des Metanotum und die hin- 

tere Fläche des Knotens des Petiolus rostroth, auch die Man- 

dibeln sind oft heller, die Fühlergeissel braunroth oder mehr 

gelblich braunroth. Ohne abstehende Pilosität, ausser einigen 

langen Haaren an der Unterseite des Petiolus und des Abdomen. 

Die Pubescenz ist sehr spärlich und besteht aus mikroskopisch- 

kleinen, kurzen, weisslichen Härchen, welche am Abdomen deut- 

Entomol. Tidskr. Årg. 17, H. 3 (1896). ı 15 
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lich länger und reichlicher, aber doch noch im allgemeinen 

spärlich, vorhanden sind. Die Mandibeln haben zerstreute här- 

chentragende Punkte, sie sind an der Pasis fein und dicht 

genetzt-punktiert, welche Skulptur bald seichter wird und in der 

Mitte der Oberkiefer verschwindet, so dass die Endhälfte der- 

selben glatt und glänzend ist. Der Kopf ist am vorderen Drit- 

theile, am Hinterhaupte an dem zum Hinterhauptloche abfailen- 

den Theile mit den Hinterecken des Kopfes, an seinen Seiten 

sowie an der unteren Fläche dicht, fein und scharf (am vorderen 

Kopfdrittel weniger scharf) genetzt-punktiert und mehr oder we- 

niger glanzlos (am wenigsten am vorderen Kopfdrittel), der übrige 

Theil der Oberseite des Kopfes ist stark glänzend und mit einer 

sehr seichten, zarten, lederartig-runzeligen Skulptur versehen, in 

der Mitte des Scheitels jedoch glatt; die ganze Oberseite des. 

Kopfes hat überdies sehr zerstreute härchentragende Punkte, 

welche an den Kopfseiten reichlicher vorhanden sind. Der 7%o- 

rax und der ?efiolus sind glanzlos, theilweise schimmernd, sehr 

dicht, fein und scharf genetzt-punktiert mit sehr zerstreuten har- 

chentragenden Punkten. Der Hinterleib hat eine seichtere solche 

Skulptur und ist weniger matt. 

Die 2,4 mm. langen Mandibeln sind etwas länger als 7/3 

des Vorderrandes des Kopfes, sie sind dicker als bei D. nzgrz- 

cans ILL., ihr Aussenrand ist, ausser der Laszs, bis zum Ende 

des 2. Drittels ziemlich gerade, ihr Innenrand hat, sowie bei 

D. nigricans, in der Mitte einen grossen dreieckigen Zahn, 

welcher bei geschlossenen Mandibeln fast bis zur Mitte des C/y- 

peus-Vorderrandes reicht, so dass sich diese Zähne der beiden 

Mandibeln doch noch nicht berühren, die Endhälfte des innern 

Mandibelrandes hat etwas nach der Mitte ein sehr kleines, gegen 

die Mandibelspitze gerichtetes Zähnchen, das letzte Drittel der 

Mandibel ist mässig bogig nach einwärts gekriimmt und in eine 

Spitze endigend. (Die Mandibeln sind also etwa wie bei den mittel- 

grossen Arbeitern von D. w2gricans, doch fehlen die Zähne zwi- 

schen dem grossen Mittelzahne und der Spitze, ausser dem sehr 

kleinen subapicalen Zähnchen.) Der Kopf hat die Form eines 

Rechteckes, welches etwas länger als breit und hinten: tief 

bogig ausgerandet ist, er ist bei einer Körperlänge (ohne Ober- 

kiefer) .von ı2,7 mm,: 3,4 mm, . breit. und 3,7 mm lang. 

2 
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Die ziemlich dick-kegeligen, am Ende stark abgerundeten Hin- 

terecken des Kopfes (den Kopf von der Seite gesehen und nach 

vorne gestreckt gedacht) ziemlich stark hinabgebogen und zwar 

schief nach hinten und unten gerichtet. Der C/ypeus wie bei 

D. nigricans, sein Vorderrand in der Mitte gerade oder breit, 

ziemlich seicht ausgerandet. Der Schaft der elfgliedrigen Fühler 

reicht nicht bis zur Mitte des Kopfes und ist 1,5 mm. lang 

(den Gelenkskopf nicht mitbezogen), er ist merklich dicker als 

bei D. nigricans; die Geisselglieder wie bei dieser Art. Der 

Thorax ist robuster als bei D. nzigricans, er ist deutlich höher 

und breiter (daher der Varietät so/estus GERST. von À). nigri- 

cams sich mehr nähernd), die Pronotum-scheibe sehr deutlich 

quer abgeflacht, im minderen Grade das Mesonotum und das 

Metanotum, die abschüssige Fläche des Letzteren senkrecht ab- 

fallend. Der Peziolus oben mit einem fast würfelförmigen Kno- 

ten, welcher, von oben gesehen, quadratisch, vorne kaum schmä- 

ler als hinten ist und mit abgerundeten Ecken; von der Seite ge- 

sehen bemerkt man, dass die vordere niedrige Fläche bogig in 

die grosse, sehr schwach gewölbte und ziemlich horizontale obere 

Fläche tibergeht, welche letztere gerundet-rechtwinklig sich in 

die vertikale ebene Hinterfläche fortsetzt. Der Hinterleib wie 

bei D. nigricans. Die Beine sind kräftiger und kürzer als bei 

D. nigricans, die Hintertibien sind 3 mm. lang. 

Die Arbeiter von 10,3 mm. Länge haben noch den 

glanzenden Scheitel, bei allen kleineren Arbeitern ist die Skulp- 

tur des ganzen, ziemlich glanzlosen Kopfes eine gleichmässige. 

Bei den mittelgrossen Arbeitern weichen die Mandibeln da- 

durch ab, dass der subapicale Zahn viel grösser ist als bei den 

grossen Arbeitern und dass zwischen dem Mittel- und dem 

subapicalen Zahne die Mandibeln unregelmässig gekerbt sind. 

Der Kopf ist hinten deutlich, obschon nicht viel schmäler als 

vorne, bei einem (ohne Oberkiefer gemessenen) 8,5 mm. langen 

Exemplare ist der Kopf 2,1 mm. lang, vorne 2 mm. breit, die 

Hinterecken wie beim grossen Arbeiter, der Fühlerschaft ist ı 

mm. lang. Im Übrigen wie beim grossen Arbeiter. 

Bei den kleinsten Arbeitern ist die Pubescenz am Schei- 

tel ziemlich lang, an der Oberseite des Petiolus und am ganzen 

Abdomen finden sich ausser der Pubescenz mässig lange abste- 

3 
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hende Haare. Die Mandibeln im Allgemeinen wie bei den mit- 

telgrossen Arbeitern, nur sind sie in eine kiirzere Spitze ausge- 

zogen und der mittlere sowie der subapicale Zahn sind gleich- 

gross oder der letztere ist grösser als der erstere; die Kerbung 

zwischen beiden ist oft recht undeutlich. Der Kopf ist so wie 

bei den mittelgrossen Arbeitern geformt, nur im Verhältnisse 

zur Breite ist er noch etwas länger, auch die Hinterecken bei- 

derseits von dem Kopf-Thorax-gelenke sind, obwol sehr kurz, 

noch gut erkennbar. Der C/ypeus ist deutlich vorgezogen, sein 

Vorderrand ist bogig. Das 2.—9. oder wenigstens das 3.—5. 

Geisselglied dicker als lang. Der Knoten des Petrolus etwas 

breiter als lang. 

Diese Art sei meinem werten Freunde Prof. EMERY, dem ver- 

dienstvollen Bearbeiter der Dorylinen, dedicirt. 

D. mandibularis nov. spec. 

Männchen. Länge: 21 mm. Im Habitus dem D. affinis 

SHUCK. sehr ähnlich. Der Kopf mit den Mandibeln und dem 

Fühlerschafte, der Petiolus, das Abdomen und die Beine dunkel- 

braun, die Geissel, die Tibien und die Tarsen hell rothbraun, der 

Thorax röthlich braungelb, drei abgekürzte breite Längsstreifen am 

Mesonotum braun. Clypeus, Scheitel und Hüften mit gekrümmter, 

Metanotum und Petiolus mit ziemlich gerader, langer und gelber 

abstehender Pilosität, Abdomen an der Spitze und an dem hinteren 

Drittel der Unterseite, sowie am Hinterrande der Unterseite des ersten 

Segmentes mit ebensolcher, aber kürzerer Behaarung. Die Pube- 

scenz ist am Kopfe dicht, gelb und mehr oder weniger schief 

abstehend, am Thorax ist sie anliegend und mehr röthlichgelb 

und so dicht, dass man die Skulptur nur stellenweise zu sehen 

im Stande ist, am Fetrolus ist sie weniger dicht, am Addomen 

noch weniger, aber noch reichlich (die Skulptur ist bereits gut 

zu sehen), kurz, sehr anliegend und rothgelb, aber nicht auffallend, 

wie am Mesonotum und Scutellum. Die Oberkiefer an der Basis 

mit einer sehr deutlichen, gelblich-weissen, kurzen Pubescenz, da- 

selbst sind auch einzelne lange, gelbe, gekrümmte Borstenhaare, 

welche sich mit den vom C/ypeus herabkommenden langen Bor: 

4 
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stenhaaren vermischen, überdiess finden sich an den Oberkiefern 

sehr zerstreute, kurze abstehende Härchen und nach der Spitze 

wenige mässig lange Haare (bei D. affinis sind die Mandibeln, 

ausser an der Spitze, unbehaart). 

Die Form der Mandibeln ist eine auffallende, sie sind wohl 

auch wie bei D. affinzs sehr gestreckt-dreieckig, etwas mehr wie 

dreimal so lang als an der Daszs breit, kreuzen sich, wenn 

geschlossen, an der Spitze, auch ist der Innenrand am Basal- 

drittel deutlich convex, doch sind die 2 folgenden Drittel gerade; 

der Aussenrand ist am Basaldrittel schwach convex, in der Mitte 

schwach concav und dann bis zur schmalen Spitze gerade. (Bei 

D. affinis ist das Enddrittel der Mandibeln sehr deutlich nach 

einwärts gekrümmt, was bei der neuen Art durchaus nicht der 

fall ist.) Der Kopf ist fein runzlig-punktiert. Der Vorderkopf 

ist dem von D. fulvus Wesrw. sehr ähnlich, denn die Stirnrinne 

ist tief eingedrückt und die langen Fühlergruben sind noch 

tiefer als bei D. fulvus, sie sind so lang wie der Schaft und 

reichen bis zu einer gedachten Linie, welche den hintersten Theil 

der Netzaugen mit dem vorderen Punktauge verbindet; zwischen 

der Stirnrinne und den Fühlergruben ist der Kopf, wie bei D. 

Julvus, stark wulstförmig, welcher dicke Wulst parallel mit den 

Fühlergruben schief nach hinten und aussen zieht. Der glänzende 

mit kurzen schief abstehenden Haaren spärlich besetzte Fühler- 

schaft ist etwas kürser als die 5 ersten Geisselglieder zusammen; 

das glatte 2. Geisselglied ist etwas kürzer als das erste, fast 

doppelt so dick als lang und unten behaart, die folgenden dicht 

und kurz behaarten 7 Glieder sind länger (die letzten Glieder 

fehlen). Der hintere Theil des Kopfes ist vom vorderen Punkt- 

auge bis zum Hinterhauptloche ziemlich gleichmässig gewölbt. 

Die Netzaugen sind kleiner als bei D. affinis SHuck. Der fein 

und dicht runzlig-punktierte Zorax ist so geformt wie bei 2. 

affinis, er ist 7,2 mm. lang und 4 mm. breit. Der Petiolus 

hat im Allgemeinen die form wie bei D. affinis, doch ist er 

kürzer und der hintere obere Rand ist mehr gerundet. Der Hinterleib 

ist dicht und fein runzlig-punktiert. Die Subgenitalplatte hat kür- 

zere Gabelisté’als bei D. affinis; die Sripites (die äusseren Genital- 

klappen) sind so wie bei D. affinis geformt. Die Flügel gelb- 

lich. Die Schenkel etwas kürzer als bei D affinis. 

5 
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D. affinis SHUCK. var. depilis Sm. 

Centromyrmex MAYR. 

C. sellaris nov. spec. 
\ 

Arbeiter. Länge: 5,3 mm. Mit C. Æeae Em. zunächst 

verwandt und von dieser Art, von welcher ich ein Exemplar Herrn 

Prof. Emery verdanke, durch folgende Merkmale unterschieden: 

Heller gelbroth. Die Mandibeln, besonders an der Hinterhälfte 

des Kaurandes, undeutlicher gezähnelt. Die Wangen hinter den 

Mandibelgelenken so wie beim Typus von C. Zeae glatt mit 

grübchenartigen Punkten, die aber reichlicher sind als am Schei- 

tel, mehr nach einwärts und in den Fühlergruben fein und dicht 

gestreift-langsgerunzelt, während diese Längsrunzeln bei C. Feae 

beiläufig nur so weit nach hinten reichen wie die Stirnleisten, ver- 

längern sie sich bei der neuen Art bis gegen die Hinterecken des 

Kopfes. Der Fühlerschaft ist etwas dicker als bei C. Feae. Die 

Meso-Metanotalnaht ist so wie bei C. Feae oben ganz verwischt, 

die Grenze zwischen dem J/eso- und Metanotum ist dort, wo die 

Mesonotum-scheibe nach hinten abzufallen beginnt. Der vordere 

Theil des Metanotum ist so wie bei C. Feae tief sattelförmig 

eingesenkt und daher in der Längsrichtung concav, von einer 

Seite zur anderen stark convex, der hintere Theil, woran noch 

der hintere Theil der Basalfläche des Meianotum theilnimmt, ist 

höcker- oder buckelförmig, doch so, dass dieser Höcker in 

der Längsrichtung ziemlich gleichmässig gewölbt ist, während 

bei C. Feae der vom Sattel aufsteigende Theil viel kürzer ist 

und der Übergang von der Basal- zur abschüssigen Fläche 

deutlich gerundet-winkelig ist, so dass sich die Grenze zwi- 

schen der Basal- und der abschüssigen Fläche recht deutlich 

markirt, bei der neuen Art jedoch die Basalfläche allmählich 

bogig in die abschüssige Fläche übergeht. Letztere ist bei C. 

Feae von oben nach unten ziemlich gleichmässig schwach con- 

vex, bei der neuen Art in der Mitte und unten flach. Die vordere 

obere Fläche des Petiolus ist von dem vorderen Ende des stiel- 

6 
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formigen Theiles bis zur Grenze der Oberseite des Knotens 

weniger concav als bei C. eae, so dass die vordere und die 

hintere Fliche des Knotens einander nicht parallel sind (wie bei 

C. Feae), sondern die erstere schief nach hinten und oben auf- 

steigt; der Längendurchmesser des Knotens ist etwas geringer 

als bei €. Feae. Die haartragenden Punkte am Abdomen sind 

viel kleiner als bei C. Feae. 

Mir liegt nur ein Arbeiter vor. 

Die von Emery in den Ann. d. Mus. civ. di Stor. nat. di 

Genova 1889, Tav. X, fig. 11 gegebene Abbildung bedarf mit 

Rücksicht auf das mir vorliegende typische Exemplar von €. 

Feae Em. einiger Correcturen. Der Sattel des Metanotum ist 

viel zu wenig vertieft, die Grenze zwischen der Basal- und der 

abschüssigen Fläche des Metanotum ist viel zu gerundet gezeich- 

net, der Längendurchmesser des Pefzolus-Knotens ist zu gross, 

an der Unterseite der Vordertarsen fehlen die Dörnchen, welche 

an den 4 letzten Gliedern aller Tarsen vorkommen, nur sind sie 

an den Vordertarsen kürzer. 

Paltothyreus Mayr. 

P. tarsatus FABR. 

Herr Dr SjOsrepr gibt die Notiz: »Wird immer vereinzelt 

angetroffen, ihr Biss sehr schmerzhaft. » 

Es dürfte wohl der Stich und nicht der Biss schmerzhaft sein. 

Ponera LATR. 

P. Sjöstedti nov. spec. 

Arbeiter. Länge 5,3—5,5 mm. Rothbraun, der Kopf 

dunkler, die Mandibeln rostroth, die Beine bräunlich gelbroth. 

Der ganze Körper ist mässig mit abstehenden, mässig langen 

Haaren besetzt, die gelbe, fast anliegende Pubescenz ist reich- 

lich, Der Kopf ist glanzlos und dicht genetzt-punktiert, viel 

7 
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weniger dicht als bei P. sakalava For. Thorax, Petiolus und 

Abdomen gröber punktiert, am hinteren Theile des Thorax, am 

Petiolus und am Addomen sind die Punkte weniger gedrängt 

und die Zwischenräume glänzend und ziemlich glatt. 

Die Mandibeln sind glatt mit wenigen deutlichen Punkten 

und glänzend, sie haben einen langen Kaurand, weicher vorne 

4 deutliche, hinten einige undeutliche Zähne hat, nahe dem 

Aussenrande und diesem parallel zieht eine linienförmige Furche 

bis etwa zum vorderen Drittel des Oberkiefers (bei P. sakalava 

ist die Punktierung der Oberkiefer eine viel feinere und die 

Furche am Aussenrande fehlt). Der Kopf ist deutlich länger als 

breit, doch schmäler als bei P. sakalava und die Seitenränder 

sind weniger convex, vorne ist der Kopf kaum schmäler als. 

hinten. Der C/ypeus ist kurz wie bei P. sakalava. Die Stirn- 

leisten sind an der vorderen Hälfte breit, an der hinteren schmal 

und nach hinten und aussen divergirend (bei P. sakalava fehlt 

diese hintere Hälfte fast ganz). Schaft und Geissel der Fühler 

sind auffallend dick, wodurch sich diese Art wohl leicht von 

allen bekannten Arten unterscheiden dürfte; der Schaft reicht 

nicht bis zum Hinterrande des Kopfes, das erste Geisselglied ist 

kaum so lang als dick, das zweite fast dreimal so dick als lang, 

die folgenden nehmen bis zum siebenten an Grösse zu und zwar 

in der Weise, dass das letztere doppelt so dick als lang ist, die 

folgenden sind sehr deutlich grösser als das siebente, das vor- 

letzte ist das grösste unter den vorhergehenden und kaum 1!/2 

so dick als lang, das Endglied ist fast doppelt so lang als dick. 

Die Stirnrinne ist gut ausgeprägt. Die sehr kleinen Augen liegen 

vorne an den Kopfseiten, ziemlich nahe den Mandibelgelenken, 

bestehen aus wenigen Fazetten und sind unbedeutend grösser als 

bei P. sakalava. Der Hinterrand des Kopfes ist mässig aus- 

gerandet. Die /ronotum-scheibe ist etwas flacher als bei 2. 

sakalava, die Pro-Mesonotalnaht sehr deutlich, das Mesonotume 

etwas breiter als lang, die Meso-Metanotalnaht undeutlich, der 

Thorax daselbst nicht eingeschnürt (bei P. sakalava sehr schwach 

eingeschnürt). Die Seitentheile des J/esosternum sind vorne 

sehr deutlich gerandet, oben mit einem Zähnchen versehen, hin- 

ten undeutlich oder schwach gerandet, die Fläche selbst ebenso 

punktiert wie die Seiten des Pronotum (bei P. sakalava glatt 
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und glänzend). Die abschüssige Fläche des Metanotum ist etwas 

kürzer als die Basalfläche, unmerklich concav, oben so breit als 

in der Mitte (bei P. sakalava oben schmäler als in der Mitte), 

beiderseits mit deutlich vorspringendem, fein gekerbten Rande. 

Der Petiolus hat eine aufrechte, grosse Schuppe, weiche noch 

etwas höher ist wie der Hinterleib, sie ist, von der Seite gesehen, 

rechteckig, von oben gesehen deutlich länger als breit, etwas 

länger als bei P. sakalava, oben vorne abgerundet und hinten 

gestutzt, die obere Fläche ist convex, die beiden vertikalen vor- 

deren Seitenränder der Schuppe sind wie bei P. sakalava mit 

je einem Zähnchen versehen, welche aber bei der neuen Art 

deutlich mehr nach oben gerückt sind als bei der FoREL schen 

Art. Der Hinterleib ist zwischen dem ersten und zweiten Seg- 

mente ziemlich stark eingeschnürt. 

Weibchen. Länge 5,3 mm. Farbe, Behaarung und Skulp- 

tur wie beim Arbeiter, ebenso der Kopf, ausser den relativ gros- 

sen Augen. Die abschüssige Fläche des Metanotum ist etwas 

breiter, die Schuppe des Petiolus etwas kürzer (dünner) als beim 

Arbeiter, der Hinterleib wie bei diesem. Das einzige mir vor- 

liegende : Stück hat keine Flügel. 

Männchen. Länge 4,3—4,5 mm. Mässig glänzend, dun- 

kelbraun, theilweise mehr schwarzbraun, die Mundtheile, die 

Hinterleibsspitze mit den Sexualorganen, die Vorderhüften ganz 

oder nur an der unteren Hälfte und die Vorderschenkel lehm- 

gelb oder theilweise dunkler, die Mittel- und Hinterbeine braun. 

Die lange abstehende Pilosität ist sehr spärlich, die schief abste- 

hende gelbliche Pubescenz ist am ganzen Körper sehr reichlich. 

Die Skulptur besteht aus einer feinen härchentragenden Punk- 

tierung. 

Der dreieckig-trapezformige Clypeus ist ziemlich stark ge- 

wölbt und hat einen schwach bogigen Vorderrand. Das dreiec- 

kige Stirnfeld schiebt sich mit seiner hinteren Spitze etwas 

zwischen die Stirnleisten ein; diese letzteren sind rudimentär. 

Der Schaft der langen fadenförmigen Fühler ist 1 !/ı oder kaum 

1 1/3 mal so lang als dick, das erste Geisselglied ist kaum halb 

so lang als der Schaft und etwas dicker als lang, die übrigen 

Glieder sind gestreckt und cylindrisch. Die Stirnrinne ist ziem- 

lich tief. Die Netzaugen sind gross. Zwischen der Fühlergrube 
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und dem Netzauge jeder Kopfseite findet sich ein abgerundeter 

Längskiel, welcher, sich hinten etwas nach einwärts biegend, die 

Fühlergrube nach aussen begrenzt. Das Mesonotum mit den zwei 

schief nach hinten und einwärts verlaufenden Furchen. Die ab- 

schüssige Fläche des Meranotum ist breit, sie ist breiter wie beim 

Arbeiter und Weibchen und sowol seitlich als oben bogig von 

einer schneidigen Leiste begrenzt. Die Schuppe des Petiolus 

ist ähnlich wie beim Arbeiter und Weibchen geformt, doch schmä- 

ler und viel mehr gerundet. Der Hinterleib ist zwischen dem 

1. und 2. Segmente ziemlich stark eingeschnürt. Das Pygidium 

endet in einen ziemlich langen, gekriimmten, sehr spitzigen Dorn. 

Die Flügel sind gebräunt. 

Diese Art steht dem Genus, oder wie bereits Dr Foret 

angibt, dem Subgenus Bothroponera noch etwas näher als Po- 

nera sakalava, da beim Arbeiter die Meso-Metanotalnaht nur 

angedeutet ist. 

In einem morschen Palmstamme gefunden (SJÖSTEDT). 

Anochetus Mayr. 

Männchen. Die Mandibeln sehr klein, rudimentär, abge- 

flacht, an der Basis selbst wohl breit, dann aber verschmälert, 

fast parallel randıg, am Aussenrande concav, am Innenrande 

ziemlich gerade, am Ende gerundet-gestutzt und ohne Zähne. Die 

Kiefertaster dreigliedrig, deren Endglied das längste, die Lippen- 

taster zweigliedrig. Der Kopf ist kurz, mit den Netzaugen brei- 

ter als lang, hinter den Netzaugen wenig gegen das Hinter- 

hauptloch verschmälert (bei Odontomachus stark verschmälert). 

Der Clypeus ist wie bei Odontomachus dreieckig, ziemlich ge- 

wölbt, hinten stark abgerundet und von den Fühlergelenken ziem- 

lich entfernt. Das grosse, dreieckige, quergewölbte Stirnfeld ist 

mit seiner hinteren Spitze zwischen die rudimentären Stirnleisten 

eingeschoben (wie bei Odontomachus). 

Die 13-gliedrigen Fühler sind etwa */5 so lang als der Kör- 

per, der Schaft kaum doppelt so lang als dick, die Geissel 

fadenförmig, deren erstes Glied kaum so lang als dick, von den 

übrigen Gliedern ist jedes 3—4 mal so lang als dick. Die 
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Stirnrinne tritt nur als kurzes, vertieftes Strichelchen auf. Die 

grossen, stark gewölbten Netzaugen nehmen fast die ganzen 

Kopfseiten ein, so dass die Wangen fast fehlen, sie sind am 

Innenrande weit-, aber schwach ausgerandet (wie bei Odonto- 

machus). 

Das Pronotum ist in der Mitte schief nach hinten und oben 

aufsteigend. Das Mesonotum steigt vorne in derselben Richtung 

auf, es hat eine durchlaufende Mittellängsfurche und an der hin- 

teren Hälfte beiderseits eine Längsfurche. Das unbewehrte Me- 

tanotum ist von vorne nach hinten ziemlich gleichmässig ge- 

wölbt und nimmt etwa ein Drittheil der Thoraxlänge ein. 

Der Petiolus wit einer mässig grossen, aufrechten, sich nach 

oben keilförmig verdünnenden Schuppe. Das Abdomen zwischen 

dem 1. und 2. Segmente schwach eingeschnürt. Das Pygrdrum 

hinten abgerundet, ohne Dorn. Hinter dem Pygzdium 

liegen die Penzczlli. Die Stipites (die äusseren Genitalklappen) 

verschmälern sich mässig von der Basis gegen das Ende, sind 

daselbst an der Innenseite schief gestutzt und daselbst mässig 

ausgerandet, so dass vor der Ausrandung eine sehr kurze, abge- 

rundet-zahnartige Ecke entsteht, während hinter der Ausrandung 

ein mässig grosser, stark abgerundeter und kräftiger, aussen mit 

groben haartragenden Punkten besetzter Zahn sich vorfindet, 

der die hintere Spitze bildet. Die Subgenitalplatte (Hypopygium 

Mayr ofzm) bildet ein gleichschenkliges Dreieck, welches länger 

als breit und deren hintere Ecke stark abgerundet ist. 

Die Beine sind ziemlich lang und dünn, an den Mittel- und 

Hintertibien sind je zwei Sporne. Die Krallen sind einfach und 

wenig gekrümmt. 

Die Vorderfliigel haben 2 Cubitalzellen, eine geschlossene 

Discoidalzelle und eine geschlossene Radialzelle. 

Von Odontomachus ist das Männchen dieser Gattung ins- 

besondere durch den hinter den Netzaugen nur wenig verschmä- 

lerten Kopf, durch das unbewehrte, hinten abgerundete Pygidium 

und durch die dreigliedrigen Kiefer- und zweigliedrigen Lippen- 

taster unterschieden, 

Die obige “Charakteristik ist den mir vorliegenden Männchen 

von A. africanus MAYR. var. camerunensis nov. var. entnommen. 
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A. africanus Mayr, var. Camerunensis nov. var. 

Arbeiter. Länge (mit den Mandibeln) 5,4——5,5 mm. Schwarz- 

braun oder mehr weniger dunkelbraun, der Kopf mit der Mandi- 

beln rothbraun, die Hinterecken des Kopfes heller, die Fühler gelb- 

lich rothbraun, der Petzolus mit der Schuppe und die Beine rothgelb. 

Das hinterste zwischen den Stirnleisten eingekeilte Stück des C/y- 

peus verschmiilert sich allmählich und endet mit feiner Spitze; bei 

der var. madagascariensis FOREL soll der hintere Theil des C/ypeus 

lanzettförmig sein. Das zweite Geisselglied ist nicht oder wenig 

länger als dick, bei dem typischen Stücke der Stammform dieser 

Art im naturhistorischen Hofmuseum in Wien ist es kaum länger 

als dick. Das /ronotum ist seicht längsgerunzelt und mässig 

glänzend, bei der Stammform aber dicht und mässig scharf 

längsgerunzelt, es ist vorne sowohl bei der Stammform als auch 

bei der neuen Varietät quer-, theilweise bogig gerunzelt. Das 

Mesonotum ist schärfer u. dichter längsgerunzelt, bei der Stamm- 

form quergerunzelt. An der Pro-Mesonotalnaht sowie an der 

Meso-Metanotalnaht ist der Z%korax bei der Stammform u. bei 

der neuen Varietät scharf eingeschnürt; hinter der letzteren 

Einsenkung finden sich bei der Stammform von A. africanus, 

so wie bei A. Mayri Emery, noch zwei obschon seichtere Quer- 

eindriicke, von denen der hintere wenig vor den Metanotum- 

Höckern liegt, während der vordere ziemlich in der Mitte zwi- 

schen diesem und der Meso-Metanotalfurche liegt; bei der neuen 

Varietät finden sich diese Eindrücke nicht, doch möchte ich auf 

diese Eindrücke keinen besonderen Wert als Merkmale zur Un- 

terscheidung der Formen legen, da ich den Verdacht habe, dass 

sie nicht constant seien. Am hinteren Ende der Basalfläche des 

Metanotum sind zwei kleine Vorsprünge, welche man bei der 

Stammform Höcker, bei der Varietät aus Kamerun stumpfe drei- 

eckige Zähne nennen mag; die Basalfläche des Metanotum ist 

unregelmässig gerunzelt und fingerhutartig-punktiert, auch mehr 

oder weniger mit Querrunzeln besetzt; die abschüssige Fläche ist 

stark glänzend und seicht lederartig gerunzelt. Die Schuppe des 

Petiolus ist bei der Stammform und bei der neuen Varietät glatt, 
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glänzend, oval und oben gestutzt oder sehr schwach ausgeran- 

det. Der Hinterleib ist bei beiden glatt und glänzend. 

Der Arbeiter der Varietät madagascariensis For., von wel- 

cher ich ein Stück meinem geschätzten Freunde Prof. FOREL ver- 

danke, ist grösser als der der Stammform und der neuen Varietät, 

die tiefen Eindrücke an den Kopfseiten hinter den Augen sind 

noch etwas tiefer, die Pronotumscheibe ist glatt und glänzend, 

das Mesonotum fein quer gestreift; die Basalfläche des Metano- 

Zum ist fein netzartig gerunzelt mit einer sehr schwachen Ten- 

denz zur Querrunzelung, die Quereindrücke, welche an dem 

typischen Stücke der Stammform vorkommen, sind nicht vor- 

handen, dafür zeigt sich eine unterbrochene vertiefte Längslinie 

(doch dürfte diese nicht stets vorkommen, da Foret derselben 

keine Erwähnung macht); die Metanotumhöcker sind dreieckig 

mit gerundeter Spitze (so wie bei der Varietät camerunensts). 

Ein Arbeiter aus Mayotte, einer Comoren-Insel, den ich von 

Herrn E. ANDRÉ erhielt, weicht von der Var. madagascariensis 

durch die Skulptur der Basalfläche des Metanotum ab, indem 

dieselbe fein und seicht lederartig gerunzelt, theilweise geglättet 

und ziemlich glänzend ist; eine vertiefte Längslinie ist bei diesem 

Exemplare nicht vorhanden. Demselben fehlen Petzolus und Abdomen. 

Männchen. Länge 5,5 mm. Mässig glänzend, Addo- 

men stark glänzend. Braungelb, der Kopf mit Ausnahme der 

gelben Mundtheile, die Fühler, die Tibien und die Tarsen braun, 

die Oberseite des Abdomen braun. Der ganze Körper ist reich- 

lich, die Fühler und Beine dicht mit einer kurzen, schief abste- 

henden, feinen Behaarung besetzt. Der Kopf ist fein gerunzelt- 

punktiert, die Stirn streifig längsgerunzelt, von den Ocellen gehen 

radienartig gestellte kurze Streifen ab. 

Die Oberseite des Zhorax ist gröber als der Kopf runzlich- 

punktiert, das Meianotum quergerunzelt, an den Thoraxseiten 

sind das Pronotum und das Mesosternum mehr oder weniger 

geglättet. Die Fühler sind 4,1 mm. lang. Der mässig schnei- 

drige obere Rand der Zeziolus-Schuppe ist breit bogig ausge- 

randet, so dass sich beiderseits eine ziemlich rechtwinklige, 

abgerundete Ecke bildet. Der Hinterleib mit feinen haar- 

tragenden Pünktchen. Die Flügel sind braunschwarz getrübt, 

Lebt in feuchter Erde unter Steinen (SJÖSTEDT). 

13 



238 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1896. 

Odontomachus LATR. 

O. haematoda LINNE. 

Ein Männchen am 11 Februar 1891 von Herrn SJÖSTEDT 

gefangen. 

Macromischa Roa. 

M. aculeata Mayr. 

Baut Nester auf Blättern (SJÖSTEDT). 

Monomorium Mayr. 

M. Pharaoni3 LINNÉ. 

Die schlimmsten Zerstörer der Naturalien-Sämmlungen (SJö- 

STEDT). 

Pheidole Westw. 

Ph. megacephala FABR.! Kamerun. 

Ph. Aurivillii nov. spec. 

Soldat. Länge 4,6—5 mm. Heller oder dunkler braun, 

die Fühlergeissel und die Tarsen braungelb. Die abstehende 

Pilosität ist mässig reichlich, auch die Tibien haben lange ab- 

stehende Haare. Der Kopf mit einer sehr spärlichen, gelblichen 

! Das Original-Exemplar der von mir im Jahre 1866 beschriebenen Ph, 

punctulata konnte ich jetzt durch die freundliche Bereitwilligkeit des Herrn 

Professor CHR. AURIVILLIUS nochmals untersuchen, woraus sich ergibt, dass 

Prof. FOREL diese Form ganz richtig als eine Varietät der Ph. megacephala 

FABR. erkannt hatte. FOREL’S Ansicht, dass Ph. rofundala FOREL vielleicht 

nur eine extreme Form von Ph. punctulata sein könnte, möchte ich wohl nicht 

beistimmen, da der gerundet-quadratische Kopf, die hinten stark nach aussen 

gerichteten Stirnleisten, die stark gewölbte Stirn und das hinten stark gewölbte 

und vor der Meso-Metanotalnaht fast vertikal abfallende A/esonotum dagegen 

sprechen, 
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anliegenden Pubescenz, Thorax, Petiolus und Abdomen ohne 

solche. 

Die Oberkeifer sind glatt, glänzend mit zerstreuten Punkten, 

nahe der Pasis aussen längsgestreift, der schneidige Kaurand 

vorne mit 2 Zähnen. Der Kopf (mit den Mandibeln) herzför- 

mig so wie bei Ph. megacephala FABR., nur sind die Kopfsei- 

ten von vorne nach hinten mehr gekriimmt. Der glatte, glanzende 

Clypeus hat einen Mittellängskiel und seitlich einige Längsstrei- 

fen. Die Gegend des Kopfes ausserhalb der Stirnleisten ist 

langsstreifig-gerunzelt mit fein genetzt-punktierten Zwischenräumen, 

wobei aber die Punkte ziemlich seicht sind; die Hinterhälfte 

des Kopfes ist fein genetzt-punktiert mit vielen groben haartra- 

genden Punkten, die Längsrunzeln des Vorderkopfes setzen sich 

theilweise noch auf der hinteren Kopfhälfte fort; die Unterseite 

des Kopfes ist grösstentheils glatt und stark glänzend. Die Stirn- 

leisten sind nicht lang, ebenso die Fühlergruben. Der Schaft 

der zwölfgliedrigen Fühler ist am Grunde bogig, mässig dünn 

und reicht nicht bis zum Hinterrande des Kopfes, sein Ende 

steht aber doch den Hinterecken des Kopfes näher als den 

Augen; alle Glieder der schlanken Geissel sind länger als dick, 

das kürzeste zweite Geisselglied ist etwa 1 !/ı so lang als dick. 

Der Kopf ist in der Mitte in der Richtung von vorne nach 

hinten am stärksten gewölbt, an seinem hinteren Viertel ist er 

niedergedriickt. Die Netzaugen liegen vor der Mitte der Kopf- 

seiten. 

Das wenig glänzende ?ronotum ist fein genetzt-punktiert, 

auf dessen Scheibe ist diese Skulptur mehr oder weniger ver- 

schwindend, wodurch der Glanz sich verstärkt, dafür finden sich 

meistens wenige, nicht dicht gestellte Querrunzeln; das J/esono- 

Zum ist ebenfalls fein genetzt-punktiert, meist mit einigen Quer- 

runzeln; die Thoraxseiten und das Metanotum sind fein und 

scharf genetzt-punktiert. Das /ronotum hat hinten oben zwei 

ziemlich starke Beulen, das Æesonotum hat hinter der Mitte 

keine oder nur eine seichte Querfurche und hinten keinen deut- 

lichen Querwulst, die Meso-Metanotalfurche ist breit und ziem- 

lich tief, das Metanotum hat zwei aufrechte, parallele, oder 

fast parallele Dornen, welche mehr wie halb so lang sind, als 

die Entfernung derselben von einander an ihrer Basis beträgt. 
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Der Petiolus ist fein genetzt-punktiert, sein zweites Segment ist 

knotenförmig, von vorne nach hinten sich verbreiternd, beider- 

seits mit einer wenig vorspringenden, ziemlich rechtwinkligen 

Ecke, unten vor der Mitte mit einem rundlichen Höcker. Das 

Abdomen ist ziemlich glanzlos und fein genetzt-punktiert mit 

‘zerstreuten haartragenden Punkten, sein erstes Segment ist nahe 

seinem Hinterrande öfters mehr oder weniger geglättet. 

Arbeiter. Länge: 3 mm. Braun, die Mandibeln heller, 

die Fühlergeissel, die Gelenke der Beine und die Tarsen lehm- 

gelb. Der ganze Körper sammt den Tibien mit einer langen, 

weit abstehenden Pilosität mässig besetzt, ohne Pubescenz. 

Die Mandibeln an der Basalhälfte mehr oder weniger längs- 

gestreift, an der Endhälfte glatt und glänzend, der Kaurand un- 

deutlich fein gezähnelt, vorne mit 2 sehr deutlichen Zähnen. 

Der Kopf ist glatt und glänzend, an den Stirnleisten sowie zwi- 

schen diesen und den Augen etwas längsgestreift, an den Kopf- 

seiten und am hintersten Fünftel oder Sechstel des Kopfes mehr 

oder weniger fein lederartig gerunzelt. Die Form des Kopfes 

weicht von der von Ph. megacephala dadurch ab, dass er nahe 

dem Hinterhauptloche mehr zusammengezogen, also schmäler 

ist. Der Clypeus ist ganz ungekielt und sein Vorderrand ist 

nicht ausgerandet. Der Schaft der zwölfgliedrigen Fühler über- 

ragt den Hinterrand des Kopfes etwa um ?/s seiner Länge, alle 

Glieder der schlanken Geissel sind sehr deutlich länger als dick, 

nur das zweite Glied ist so lang oder wenig länger als dick. 

Die Stirnrinne ist gut vertieft. Die Augen liegen etwas vor der 

Mitte der Kopfseiten. Der Thorax ist fein genetzt-punktiert; 

das Pronotum hat eine glatte, glänzende Scheibe und solche 

Seiten, es hat hinten oben 2 kleine Hécker; das Mesonotum 

ist gestreckt und hat in der Mitte: keinen oder einen sehr seich- 

ten Quereindruck; die Basalfläche des Meranotum ist länger als 

breit, seitlich nicht gerandet und hat hinten 2 aufrechte, fast pa- 

rallele kurze Dornen, welche etwas kürzer sind als ihre Entfer- 

nung von einander an ihrer Basis. Das zweite Segment des 

ziemlich geglätteten Pefzo/us ist etwas länger als breit, von vorne 

bis hinter die Mitte allmählich verbreitert, daselbst seitlich ge- 

rundet. Das Abdomen ist glatt und glänzend, an der Basis 

manchmal fein lederartig gerunzelt. 
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Der Soldat dieser Art lässt sich von den übrigen afrikani- 

schen Arten durch folgende Ubersicht unterscheiden: 

Ta, 

2 4. 

ga 

4a. 

5a. 

Hå. 

terecken, sehr deutlich länger als breit, in der Mitte zwischen den Augen und 

Die Fiihlergruben so lang als der Schaft. Ph. Mayri FOR., 

caffra Em., Völtgkowi For. 

Buihlersenbenekuzun sa SEE EAN." Lo Hål NAR 

Körperlänge: 7—8 mm. Zweites Stielchenglied auffallend 

gross und quer-oval, etwa dreimal zo breit als das erste 

Glied, beiderseits in einen dicken Zahn (nicht in einen dün- 

nen Dorn) endend. Ph. speculifera EM., occipttalis ANDRE, 

crassinoda EM. 

Anders beschaffen . . : 

Hinterkopf mit dichter he a a Oa 

» ohne Skulptur, höchstens mit zerstreuten Punkten 

Zweites Stielchenglied beiderseits mit einem spitzwinkligen 

Dôrnchen. Ph. excellens Mayr, aspera Mayr, O’Swaldi 

For, nemoralis For., Sikore For, sculpturata Mayr. 

—- — — gerundet oder mit einem stumpf-, höchstens 

rechtwinkligen Zahne; die Tibien mit langen abstehenden 

RARE Re A hs SOLS ee 

Die Mitte des Kopfes in der Längsrichtung am stärksten 

gewölbt, das hintere Viertel desselben niedergedrückt, es 

ist fein und dicht genetzt-punktiert und ziemlich reichlich 

mit haartragenden Punkten besetzt. Ph. Aurzvilli n. sp. 

Kopf am hinteren Viertel mit anderer Skulptur. Ph. ru- 

gaticeps Eu., Sikore For., veteratrix For. 

Zweites Stielchenglied beiderseits mit einem spitzwinkligen 

Dörnchen . re uae od ? 2 oe 

— — — gerundet oder mit einem stumpf- höckstens recht- 

winkligen Zahne. Ph. Aeberlei For., rotundata For. 

megacephala Farr. 

Metanotumdornen mehr wie doppelt so lang als die Basal- 

fläche vor den Dornen. JP. longispinosa For. 

— kürzer als die Basalfläche des Metanotum. Ph. ca- 

pensis Mayr®, Dregei Em., Sikore For. Var. litigiosa 

For. 

? Der Kopf von Ph. capensis ist rechtwinklig mit stark abgerundeten Hin- 

Entomol. Tidskr. Arg. 17, H. 3 (1896). 17 16 
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Die neue Art ist ein sehr lästiger Verderber von Naturalien- 

sammlungen (SJÖSTEDT). ' 

Cremastogaster Lunp. 

C. Buchneri For. Subspec. clariventris MAYR. 

Die grössten Arbeiter haben eine Länge von 6,1 mm. Auf 

Baumstämmen (SJÖSTEDT). 

C. Stadelmanni Mayr. Var. intermedia nov. var. 

Arbeiter. Länge: 4,3—4,6 mm. Etwas kleiner als C. Sta- 

delmanni. Die Färbung wie bei der Varietät angzstata; dunkel- 

braun, theilweise schwarzbraun, die Mandibeln rostroth oder braun- 

roth, die 4 letzten Tarsenglieder röthlichgelb. Der Vorderrand 

des C/ypeus ist wie bei der Varietät angustata, aber nicht breit 

niedergedriickt. Die Stirnrinne ist eine sehr deutlich eingedriickte 

Furche. Der Kopf ist fein, aber ziemlich scharf lederartig gerun- 

zelt, er ist vorne nicht oder kaum breiter als hinten. Der 7%o- 

rax hat eine Skulptur wie der Kopf, die Basalfläche des Metano- 

Zum ist mehr oder weniger längsgestreift, die abschüssige Fläche 

ist glatt. Das Stielchen wie bei der Stammform. 

Weibchen. Länge: 8—8,5 mm. Schwarz, theilweise dunkel- 

braun, die Tarsen heller. Der Kopfist vorne wohl merklich brei- 

ter als hinten, aber doch, wie ich mich zu erinnern glaube, (da 

mir die Stammform dieser Art nicht mehr zur Vergleichung vor- 

den Hinterecken des Kopfes sehr wenig breiter als vorne, daselbst an den Man- 

dibelgelenken nicht schmäler als in der Augenhöhe. Das Metanotum hat an 

den zwei vorderen Drittheilen eine breite Längsfurche, welche sıch am hinteren 

Drittheile (in dem unteren Theile der abschüssigen Fläche) verflacht und undeut- 

lich wird; bei £h. Dregez EMERY, welche ich als eigene Art betrachte (EMERY 

stellt sie als Subspecies zu Ph. megacephala FABR.) ist das Metanotum von seiner 

Basis bei der Meso-Metanotalfurche bis zum Zhorax-Stielchengelenke in gerader 

Richtung schief abfallend, ohne Spur einer Grenze zwischen der Basal- und ab- 

schüssigen Fläche (ziemlich so wie bei Ph. capensis) und in seiner ganzen Breite 

bis zur Dasis der Dornen stark quer-concav, ohne Spur einer Furche. 
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liegt) weniger breit als bei der Stammform. Der niedergedriickte 

Vorderrand des C/ypeus ist breiter als beim Arbeiter. Der Kopf 

hat eine Skulptur wie beim Arbeiter, nur die Stirn und mehr 

oder weniger die Gegend hinter den Fühlergruben fein und dicht 

längsgestreift, theilweise mehr längsgerunzelt, die haartragende 

Punktierung dürfte wol so wie bei der Stammform sein. Die Netz- 

augen liegen in der Mitte der Kopfseiten. Die Skulptur des 

Thorax ist wie beim Arbeiter. Das erste Segment des Petiolus 

ist so geformt wie bei der Stammform, nur glaube ich, dass die 

breiteste Stelle vorne etwas schmäler und die Ecke daselbst etwas 

mehr abgerundet sei. 

C. Margaritae. Emery. 

Arbeiter. Länge: 2,9—3,3 mm. Stark glänzend, schwarz- 

braun, die Oberkiefer, die Fühlergeissel, das erste Stielchenglied 

und die Tarsen rothbraun oder mehr röthlich braungelb, der 

Thorax manchmal etwas heller als der Kopf und der Hinter- 

leib. Nur der Kopf, der 7horax und das Abdomen mit sehr 

vereinzelten, langen, abstehenden Haaren. Der Kopf ist sehr 

spärlich, der Hinterleib und die Tibien weniger spärlich mit an- 

liegenden kurzen Härchen besetzt, die Fühlergeissel wie gewöhn- 

lich reichlich schief abstehend behaart. | 

Die vierzähnigen Mandibeln mehr oder weniger mit einer 

zarten Längsstreifung versehen, in der Nähe des Aussenrandes 

sind sie glatt, überdies finden sich sehr zerstreute gröbere haar- 

tragende Punkte. Der Kopf ist gerundet quadratisch, sehr wenig 

länger als breit, mit stark abgerundeten Ecken, hinten ist er 

mässig bogig ausgerandet, er ist polirt, stellenweise, besonders 

zwischen den Fühlergelenken und den Augen sehr zart lederartig 

gerunzelt, der C/ypeus ist, besonders an seiner Vorderhälfte, meist 

gröber, öfters längs-gerunzelt, an der vordern Hälfte abgeflacht 

mit ganzrandigem, deutlich oder undeutlich abgesetztem Vorder- 

rande. Die Stirnleisten sind rudimentär. Der Schaft der eilf- 

gliedrigen Fühler reicht nicht oder kaum bis zum Hinterrande 

des Kopfes, die Geissel mit nicht dünner dreigliedriger Keule, 

das 3. bis 6. Geisselglied nicht länger als dick. Das Stirnfeld 
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ist undeutlich abgegrenzt und die Stirnrinne fehlt oder ist nur 

theilweise ausgeprägt. Die Augen liegen etwas hinter der Mitte 

der Kopfseiten. Der polirte Zhorax ist nicht lang, vorne wenig 

breiter als hinten (so wie bei der Gruppe Zmmae For. geformt). 

Pro- und Mesonotum bilden zusammen eine ziemlich gleichmäs- 

sige, in der Mitte deutlich abgeflachte Wölbung, das erstere hat 

seitlich keine Höcker und keine Leisten und ist in der Mitte 

etwas abgeflacht. Die Pro-Mesonotalnaht ist nicht stark ausgeprägt. 

Das Mesonotum ist an den Seiten undeutlich abgerundet-geran- 

det; dort, wo das Mesonotum schief zur mässig starken Meso- 

Metanotalfurche abzufallen beginnt, ist beiderseits ein sehr klei- 

nes Höckerchen. Das Metanotum hat 2 nicht lange, schief nach 

hinten, oben und aussen gerichtete gerade Dornen, welche noch 

etwas kürzer sind als ihre halbe Entfernung von einander, an 

ihrer Basis gemessen. Das nicht ganz glatte erste Stielchenglied, 

den hintersten schmalen, den Gelenkskopf des zweiten Stielchen- 

gliedes umfassenden Theil nicht mitgerechnet, ist etwas breiter 

als lang, rechteckig, mit abgerundeten Ecken und bogigen Seiten- 

rändern, es ist hinter der Mitte meistens etwas breiter als vorne, 

doch liegt mir auch ein kleines /ndrvrduum vor, bei welchem 

das erste Stielchenglied nicht breiter als lang und verkehrt tra- 

pezförmig ist, die Vorderecken ziemlich stark abgerundet sind 

und die geraden Seitenränder ganz allmählich nach hinten con- 

vergirend bis zum Hinterrande des Gliedes verlaufen, das glatte 

zweite Stielchenglied ist nicht breiter als das erste, es ist breiter 

als lang und hat in der Mitte eine nicht scharf eingedrückte 

Längsfurche. Das vorne gestutzte Abdomen ist fein lederartig 

gerunzelt. 

Der Arbeiter von C. Agnetis For. unterscheidet sich von 

dem der neuen Art durch folgende Merkmale: Die Mandibeln 

sind nicht gestreift, der Vorderrand des C/ypeus ist breiter ab- 

gesetzt, die Wangen und die Fühlergruben fein längsgerunzelt 

oder mehr längsgestreift, das Stirnfeld und die Stirnrinne gut 

ausgeprägt, alle Geisselglieder wenigstens etwas länger als dick, 

die Metanotum-Dornen länger, das erste Stielchenglied etwas 

länger als breit, mehr trapezförmig und statt der Vorderecken 

mit schiefer Abstutzung. 

Weibchen. Länge: 4,4—4,6 mm. Braunschwarz, theil- 
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weise dunkelbraun oder heller, die Mandibeln rothbraun, die 

Fühlergeissel und die Tarsen gelbbraun oder heller. Kopf, 7%o- 

rax, Petiolus und die Endhälfte des Abdomen mit einer mässig 

langen, grösstentheils schief abstehenden Pilosität; die Pubescenz 

ist am Aödomen nicht reichlich, kurz und anliegend, an den 

Tibien ist sie reichlicher, länger und schief abstehend. Der Kör- 

per ist polirt und stark glänzend, am Kopfe und am 7horax 

mit sehr zerstreuten Punkten, aus welchen die langen Haare ent- 

springen, und am Abdomen mit feineren, aber reichlicheren Punk- 

ten, welche die Härchen tragen. 

Die Mandibeln, so wie bei den Weibchen der Forel'schen 

Arten C. Emmae, Agnetis und aberrans, schmal, bogig gekrümmt, 

von der Daszs bis zur Spitze allmählich verschmälert, ohne Kau- 

rand und in eine Spitze endigend. Der Kopf ist wie bei C. Ag- 

netis länger als breit, vorne deutlich breiter als hinten. Der 

ziemlich grosse C/ypeus ist von vorne nach hinten schwach — 

von einer Seite zur anderen kaum gekrümmt, hinten mit etwas 

undeutlicher Grenze von dem ebenfalls undeutlich abgesetzten 

Stirnfelde abgegrenzt, sein Vorderrand ist sehr wenig gekrümmt 

und hat. keine Ausbuchtung. Die Stirnleisten rudimentär. Der 

Schaft der 11-gliedriger Fühler reicht nicht bis zum Hinterrande 

des Kopfes, das 3.—6. Geisselglied etwa so lang als dick, die 

dreigliedrige Keule gestreckter als beim Arbeiter. Die Netzau- 

gen liegen ziemlich in der Mitte der Kopfseiten. Der Thorax 

ist schmal, das Metanotum hat keine Spur von Zähnen oder 

Dornen. Das erste Segment des Petiolus ist so wie beim Arbei- 

ter geformt, es ist breit, mehr oder weniger verkehrt trapezförmig, 

doch die 2 ersten Drittel ziemlich gleichbreit, hinten stets viel schmä- 

ler als vorne; das zweite Segment ist breit, '/s breiter als das 

erste Segment oben mit einem nicht starken Längseindrucke, 

hinten ausgerandet, die gerundeten Hinterecken seitlich vortretend, 

die Vorderecken stark abgerundet. Der Hinterleib nicht lang und 

in der mitte deutlich breiter als vorne, sein erstes Segment ist 

deutlich breiter als lang, es ist vorne breit gestutzt und etwas schmäler 

als hinten. Die Flügel sind schwach gebräunt. 

Das Weibchen von €. Agnetis FOR. ist dem der neuen Art 

sehr ähnlich, aber viel grösser; am ersten Peizolus-Segmente ist 

der hintere verschmälerte Theil kürzer, das zweite Segment hat 
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oben keinen Längseindruck und keine vorspringenden Hinter- 

ecken, das Abdomen ist lang gestreckt und schmal, sein erstes 

Segment ist länger als breit und hinten nicht breiter als vorne, 

die Tibien haben Härchen, welche kürzer, anliegend und spärli- 

cher sind. | 

Männchen. Länge: 2,9—3,3 mm. Glanzend, heller oder 

dunkler braun, die Mandibeln, Fühler und Beine gelbbraun. Die 

abstehende Pilosität ist spärlich, an der Fühlern und Beinen feh- 

lend; die anliegende kurze Pubescenz ist am Kopfe und am 7%o- 

rax sehr spärlich, am Abdomen weniger spärlich, an den Tibien 

etwas reichlicher. 

Der Kopf ist vorherrschend fein lederartig gerunzelt. Die 

Mandibeln sind mässig schmal, mit dreizähnigem Kaurande. 

Der Clypeus ist stark gewölbt. Der Fühlerschaft ist (den Ge- 

lenkskopf nicht in Betracht gezogen) kaum mehr wie doppelt so 

lang als dick, das erste Geisselglied ist deutlich länger als dick, 

das zweite und dritte je etwa ı!/s so lang als dick, die fol- 

genden nehmen allmählich an Länge zu, das vorletzte ist fast 

doppel so lang als dick oder auch nur 12/2 so lang als dick. 

Die Stirnrinne ist nicht oder undeutlich ausgeprägt. Das Meso- 

notum ist ziemlich glatt, das Mezanotum unbewehrt. Die Stiel- 

chenglieder sind breit und kurz. Das Addomen ist sehr fein 

lederartig gerunzelt mit zerstreuten härchentragenden Punkten. 

Die Flügel sind ziemlich wasserhell. 

Das Männchen von Agnetis ist von dem von Margaritae 

vielleicht nur durch die Fühler und die Skulptur des Kopfes 

unterschieden. Das zweite Geisselglied ist fast doppelt so lang 

als dick und etwas länger als das dritte; der Kopf ist vorherr- 

schend fein genetzt-punktiert. 

Prof. EMERY hat die Identität des Weibchens aus Kamerun 

mit dem von ihm beschriebenen Weibchen von C. Margaritae 

durch Autopsie festgestellt. 

C. inconspicua nov. spec. 

Arbeiter. Länge: 3,5— 3,6 mm. Braun oder mehr röth- 

lichbraun, Petiolus und Abdomen mehr oder weniger gelbbraun, 

die Mandibeln und die Fühlergeissel schmutzig gelblich roth, die 
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Tarsen lehmgelb. Die abstehende mässig lange Pilosität ist 

an der Oberseite des Körpers sehr spärlich, an der Unterseite 

reichlicher, der Fiihlerschaft, die Schenkel (ausser einigen langen 

Haaren an der Basis derselben) und die Tibien haben solche 

Haare; die kurze, anliegende Pubescenz ist ziemlich spärlich, 

an den Tibien und am Fühlerschafte reichlicher, an letzteren auch 

etwas länger und etwas schief abstehend. 

Die glänzenden Mandibeln sind fein und seicht längsgestreift, 

theilweise glatt, mit wenigen Punkten, an der Daszs dichter 

und schärfer gestreift. Der Kopf ist gerundet-quadratisch, brei- 

ter als der Zhorax, wenig glänzend, dicht und fein längs-, am 

hintersten Theile quer-gestreift, mit zerstreuten härchentragenden 

Punkten, die Mitte der Stirn und der daranstossende mittlere 

Theil des Scheitels ziemlich glänzend und mehr oder weniger 

glatt oder seicht streifig. Der Vorderrand des C/ypeus ist nicht 

niedergedrückt. Die Stirnleisten sind mässig entwickelt. Der 

Schaft der eilfgliedrigen Fühler reicht kaum bis zum Hinterrande 

des Kopfes, das 2.—4. Geisselglied wenig länger als dick, das 

5.—7. sehr deutlich länger als dick, die drei letzten Glieder bil- 

den eine deutlich abgegrenzte Keule. Die Augen liegen in der 

Mitte der Kopfseiten. Der wenig glänzende 7/ora- ist fein längs- 

gestreift, die Seiten des Pronotum sind, besonders unten, stärker 

glänzend und mehr oder weniger geglättet, die abschüssige Fläche 

des Metanotum ist stark glänzend und geglättet. Der Thorax 

ist ziemlich kurz, vorne gerundet und sehr deutlich breiter als 

hinten, zwischen dem Meso- und Metanotum stark eingeschnürt. 

Das Pronotum beiderseits mit einem nicht auffallenden gerunde- 

ten Höcker. Das Mesonotum mit einer sehr deutlich schwach 

convexen Scheibe ohne Mittelkiel, seitlich nicht gerandet, von 

der Pro-Mesonotalnaht biz zur Meso-Metanotalnaht ziemlich gleich- 

mässig gewölbt. Die Dornen des Metanotum sind gerade, ziemlich 

divergirend, etwa halb so lang als die Basalfläche hinten breit ist. 

Der glänzende Periolus hat eine sehr zarte runzlige Skulptur, sein 

erstes Segment ist fast quadratisch, unbedeutend länger als breit, 

vorne beiderseits sehr stark abgerundet, hinten gestutzt, die Seiten- 

ränder bogig,adie grösste Breite des Segmentes ist in oder vor der 

Mitte desselben; das zweite Segment hat eine mässig scharfe Längs- 

furche. Das glänzende Addomen ist äusserst zart leder- oder 
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fischschuppenartig gerunzelt und mit zerstreuten härchentragenden 

Punkten besetzt. 

In der Arteniibersicht der Arbeiter der afrikanischen Species 

in meiner Abhandlung »Afrikanische Formiciden» in den Annalen 

des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien 1895 pag. 137 

gelangt man bei der Bestimmung dieser neuen Art bis zu N:o 

13a. Die dazu gestellten Arten haben ein verkehrt trapezför- 

miges erstes Peztiolus-Glied, wobei der Vorderrand beiderseits, 

seitwärts von dem mit dem Z%orax articulirenden, kleinen Stiel- 

chen, sich mehr oder weniger in querer Richtung fortsetzt, wäh- 

rend bei der neuen Art der Vorderrand beiderseits, seitwärts von 

dem kleinen Stielchen, sich sogleich schief nach hinten und aussen 

zieht und in den Seitenrand übergeht. 

Weibchen. Länge: 6,7—7,5 mm. Mehr oder weniger 

dunkelbraun, die Tarsen, öfters auch die Mandibeln und die Unter- 

seite des Hinterleibes mehr oder weniger gelbroth. Die Behaa- 

rung wie beim Arbeiter. 

Die Oberkiefer an der Basalhälfte gestreift, an der Endhälfte 

glänzend, glatt, meist mit einzelnen feinen Längsstreifen, mit zer- 

streuten Punkten; der Kaurand vorne mit drei grösseren, hinten 

mit meistens fünf kleinen und theilweise undeutlichen Zähnen. 

Der Kopf ist nicht gross, er ist breiter als lang und breiter als 

der Thorax; die Netzaugen liegen etwas vor der Mitte der Kopf- 

seiten; im übrigen ist der Kopf so wie beim Arbeiter. Die Sei- 

ten des Pronotum sind fein längsgestreift; das Mesonotum und 

das Scutellum sind glatt mit zerstreuten härchentragenden Punk- 

ten, ersteres ist vorne etwas fein quergestreift. Die kurze Basal- 

fläche des Metanotum ist mässig grob divergirend längsgestreift, 

die Metanotum-Dornen sind dreieckig, fast zahnförmig, die ab- 

schüssige Fläche des Metanotum ist glatt, die Thoraxseiten sind 

erösstentheils längsgestreift. Das erste Glied des Petiolus hat 

eine ziemlich eirunde Contour, das zweite Glied hat einen nur 

schwachen Längseindruck. Das Abdomen ist sehr zart lederartig 

gerunzelt mit zerstreuten härchentragenden Punkten, es ist vorne 

gerundet. Die Flügel sind fast wasserhell mit blassen bräunlich- 

gelben Rippen.” 

3 Professor AURIVILLIUS war so freundlich, mir das typische Stück von 

Crem, arborea MAYR (nicht SMITH, welche zu C. Zricolor GERST. gehört), die 
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Myrmicaria Saunp. 

M. eumenoides GERST. 

Oecophylla Smitt. 

O. smaragdina FaBr. Subspec. longinoda LTR. 

Diese Unterart ist mir, ausser aus Kamerun, noch von 

der Sklavenküste, Goldküste und Liberia bekannt. Auch die 

von Herrn D:r STUHLMANN in Sanzibar gesammelten Stücke ge- 

hören hierher. 

Camponotus Mayr. 

'C. maculatus Fagr. subspec. cognatus SMITH. 

C. maculatus Fasr. subspec. brutus For. 

»Wohnen in von ihnen selbst ausgehöhlten Ästen, ihre Gänge 

sind gross und innen sehr eben.» (SJÖsTEDT.) 

ich nebst andern Ameisen-Arten aus dem Stockholmer-Museum in den Verhandl. 

d. k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien im J. 1866 pag. 900 be- 

schrieb, zur Untersuchung zu übermitteln, so dass ich in der angenehmen Lage 

bin, eine Ergänzung der damals gegebenen Beschreibung des Arbeiters zu geben: 

Abdomen dunkelbraun, sein erstes Segment oben, besonders in der Mitte und 

vorne, heller. Die abstehende Pilosität fehlt fast, an der Unterseite des Addo- 

men ist sie sehr spärlich, der Aussenrand der Tibien hat keine abstehenden 

Haare; die anliegende Pubescenz ist an der Oberseite des Kopfes und des 

Abdomen spärlich. Der Kopf ist fast etwas breiter als lang, fast quadratisch, 

seine Hinterecken sind mehr abgerundet als die Vorderecken; er ist nahe der 

Innenseite der Augen längsgerunzelt. Die Mandibeln sind vierzähnig. Der 

Clypeus ist mässig gewölbt, sein mittlerer Theil (etwas mehr als ein Drittel 

seiner Breite) stärker zu den Hinter- (Innen-) rändern der Oberkiefer herabge- 

bogen als die Seitentheile, er ist am Vorderrande ziemlich gerade und hinter 
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Polyrhachis Suucx. 

P. laboriosa SMITH. 

Weibchen. Die Flügel sind massig gebräunt. 

Männchen. Länge 8,4 mm. Wenig glänzend schwarz, die 

Mandibeln, die Beine und der Hinterleib mehr oder weniger 

dunkel- oder schwarzbraun. Eine abstehende, mässig lange Pilo- 

sität findet sich fast nur an der Unterseite und an der Spitze 

des Abdomen (am ganzen Körper reichlich ist sie z. B. bei 2. 

Guérini Roc.), die anliegende, gelbe Pubescenz ist mässig, am 

Mesonotum und Abdomen reichlich. 

Die Oberkiefer sind an der glanzlosen Basalhälfte scharf 

punktirt gerunzelt, an der glänzenden Endhälfte haben sie eine 

sehr feine Skulptur mit langen schief abstehenden Borstenhaaren, 

sie sind mässig breit, ihr Innenrand ist an den Vorderrand des 

Clypeus anzulegen und der schneidige Kaurand hat etwas vor 

seiner Mitte eine schwache Einkerbung, wodurch ein kleines 

demselben nicht niedergedrückt. Die Stirnleisten sind entwickelt. Der Schaft 

der eilfgliedrigen Fühler überragt den Hinterrand des Kopfes, alle Geisselglie- 

der sind länger als dick. Das unscharf abgegrenzte Stirnfeld ist so wie die 

Stirn dicht längsgestreift. Die Augen liegen deutlich hinter der Mitte der 

Kopfseiten. Das ?ronotum ist cben in der Gegend der Pro-Mesonotalnaht 

ziemlich geglättet, es hat beiderseits einen stumpfen breiten Höcker. Das Meso- 

motum ist von einer Seite zur anderen schwach gewölbt nnd beiderseits kaum 

gerundet-gerandet. Die Basalfläche des Meanotum vor der Basis der Dornen 

mit einem Quereindrucke, welcher in der Mitte undeutlicher ist (In der Beschrei- 

bung ihm Jahre 1866 gab ich an: Metanoto parte basali ante spinas sulco trans- 

verso, doch halte ich es für richtiger, das Wort sw/cus in impressio umzuändern). 

Das erste Segment des Petiolus ist auf der Tafel XX Fig. 10 meiner oben ci- 

tirten Abhandlung ganz unrichtig gegeben, indem es an der vorderen Hälfte 

viel zu schmal gezeichnet ist und die Vorderecken zu sehr abgerundet sind, es 

ist an der Grenze zwischen dem vordern und mittlern Drittel am breitesten, aber 

doch nur wenig breiter als hinten, die Seitenränder haben vor den Hinterecken 

je einen unscheinbaren kleinen Höcker. Der Hinterleib ist oben nur am ersten 

Segmente fast glatt (nur äusserst zart lederartig gerunzelt), in der Nähe seines 

Hinterrandes ist es nebst den übrigen Segmenten deutlich fein lederartig ge- 

runzelt, überdies ist die Oberseite des Hinterleibes mit härchentragenden Punk- 

ten besetzt; das erste Segment ist vorne breit gestutzt. 
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Zähnchen gebildet wird, während z. B. bei P. ammon FABR. 

durch einen tiefen Einschnitt 2 grosse Zähne (der erste entspricht 

der Vorderecke des Kaurandes) auftreten. Der Kopf ist fein leder- 

artig gerunzelt, Scheitel und Hinterkopf mit schärferer Skulptur 

und zwar ist er genetzt-punktiert, überdies theilweise mit einem 

Netze von Runzeln. Der Kopf ist vor den Augen deutlich länger 

als hinter denselben (bei P. armata Gum. ist er hinter den 

Netzaugen fast länger als vor denselben), so dass die Wangen 

lang sind; der hintere Theil des Kopfes, nach vorne durch eine 

gedachte, das hintere Ende der Netzaugen quer verbindende Linie 

begrenzt, ist verkehrt trapezförmig. Der C/ypeus hat keinen Mittel- 

längskiel, wie er z. B. bei P. ammon F. vorkommt, er ist aber 

auch nicht quer-gerundet wie bei /. rastellata LTR., sondern 

quer gerundet-dachtförmig, sein Vorderrand ist ganz und bogig, 

ohne Furche unmittelbar hinter demselben, wie bei P. rastellata 

LTR. Die Fühlergelenke sind einander nahe gerückt, so dass die 

Diese Art ist in meiner Übersicht der afrikanischen Cremastogaster-Arten 

(Ann. nat. Hofmus. 1895 pag. 137) zu N:o 13a zu stellen, obschon sie sich 

durch die Form des ersten /etio/us-Segmentes etwas zu den Arten, die ich zu 

N:o 12 gestellt habe, hinneigt, sich aber durch die eingeschnittene Längsfurche 

am zweiten Stielchengliede und die Fühler leicht unterscheidet. Bei allen Arten, 

die ich sub N:o 13a angeführt hatte, ist das erste ?e/o/us-Segment deutlich 

verkehrt trapezförmig, nur bei der neuen Art C. izconspicua und bei C. arborea 

weicht es ab. 

Ein Arbeiter von C. arborea var. melanogaster, welchen mir Prof. EMERY 

sandte, stimmt mit dem typischen Stücke der Stammform so sehr überein, dass 

ich keinen wesentlichen Unterschied finde, welcher die Beibehaltung dieser Va- 

rietät rechtfärtigen würde. Die Farbe des Kopfes stimmt bei beiden vollkommen 

überein, ebenso die des Addomen und der Beine, der Zhorax ist bei dem Stücke 

von arborea rostroth, bei melanogaster gelblich-rostroth, der Petiolus ist bei 

beiden gelblich-rostroth. Auch Behaarung, Skulptur und Form der Körper- 

theile stimmen überein, nur in der Basalfläche des Metanotum ist ein grosser 

Unterschied, da bei melanogaster von dem Quereindrucke keine Spur vorhanden 

ist. Nun aber scheint es mir im Hinblicke auf verschiedene ähnliche Ein- 

drücke, die ich bei einzelnen Exemplaren von Insekten im Verlaufe der Jahr- 

zehnte gesehen habe, dass dieser Quereindruck kein specifisches Merkmal, 

sondern nur eine Missbildung sein dürfte, 

In meinen afrikanischen Formiciden in den Ann, nat. Hofmus, 1895 sind 

folgende Fehler zu corrigieren; Seite 136, Zeile 4 von oben ist statt /evor 

das Wort Schumanni zu setzen und Seite 137, Zeile 24 von eben ist arborea 

SMITH zu streichen. 
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Stirn zwichen den Stirnleisten schmal ist (bei P. Guérinz Roc. 

z. B. ist die Stirn mässig breit); der Fühlerschaft ist lang wie 

bei allen mir bekannten Arten, das 2. Geisselglied ist etwas 

mehr wie doppelt so lang als dick. Der Hinterrand des 

Kopfes ist ober dem Kopfgelenke schneidig und deutlich auf- 

gebogen, dieser Rand setzt sich beiderseits in einen Kiel fort, 

welcher »zur Unterseite des Kopfes zieht und noch hinter der 

Mitte derselben allmählich verschwindet (beim Weibchen sind diese 

Kiele viel schärfer und länger). Der Thorax ist fein lederartig 

gerunzelt, theilweise mehr fein runzlig-punktiert und, wie.bei allen 

bisher bekannten Arten, unbewehrt; das Metanotum ist ziemlich 

lang ohne eine Trennung in eine Basal- uud eine abschüssige 

Fläche, ausser dem vordersten Theile fällt es schief nach hinten 

und unten in fast gerader Richtung ab und hat einen (wenigstens 

bei todten und getrockneten Exemplaren) Längseindruck. Der 

unbewehrte Perzolus ist knotenförmig, so hoch als lang und auch 

beiläufig so breit, von der Seite gesehen ist er oben von vorne 

nach hinten etwas stärker gewölbt als vorne, an der hinteren 

Fläche hat er das mittlere Drittel quer concav eingedrückt, wel- 

cher Eindruck nach oben allmählich verschwindet; dieser Ein- 

druck ist beiderseits meistens ziemlich deutlich von einem stump- 

fen Kiele begrenzt, diese Kiele divergiren nach oben und enden 

daselbst. Der Hinterleib ist fein runzlig-punktiert. Die Flügel 

sind etwas weniger als beim Weibchen gebräunt. Die Beine sind 

ziemlich lang. 

P. militaris Fapr. 

Herr SJÖSTEDT sammelte in Kamerun Arbeiter, welche von 

der Stammform durch eine schön messinggelbe Pubescenz des 

Thorax und mehr oder weniger auch des Kopfes abweichen; 

einen eben solchen Arbeiter besitze ich aus Old-Calabar von D:r 

BRAUNS. 
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ANHANG. 

BESCHREIBUNG DER VON D:r Y. SJOSTEDT HEIM- 

GEBRACHTEN AMEISENNESTER 

VON 

G. MAYR UND CHR. AURIVILLIUS. ! 

1. Das Nest von Cremastogaster inconspicua Mayr. 

Tak APIs on, 

Das Nest ist rings um den Stamm eines dornigen Strauches 

befestigt und auf der einen Seite viel kräftiger entwickelt als 

auf der anderen. Es ist fast 30 Centimeter lang und setzt sich 

nach unten in einen dünnen, 11 Centim. langen Stiel fort, der je- 

doch auf der Hinterseite nicht ganz vollständig ist. Der grösste 

Umfang liegt etwas über der Mitte und beträgt 35 Centim. 

Das Baumaterial ist eine dünne, faserige Papiermasse von 

dunkel braungrauer Farbe. Die Oberfläche ist nicht schuppig 

sondern zusammenhängend, aber mit blasen-, warzen- oder pustel- 

förmigen, flachen Erhebungen bedeckt und mit zerstreuten, klei- 

nen runden Öffnungen versehen. Diese Öffnungen sind im oberen 

Theile des Nestes mehr oder weniger nach unten gerichtet und 

übergewölbt, deutlich um das Eindringen des Regenwassers zu 

verhindern, im unteren Theile dagegen mehr gerade nach aussen 

gerichtet. Im innern ist das Nest so weit ich sehen konnte ganz 

von zahlreichen kleinen unregelmässigen Kammern erfüllt. 

Chr. A. 

1 Da die grösseren Nester nicht ohne Gefahr versandt werden konnten, 

musste ich die Beschreibung derselben übernehmen. Die schön gelungenen 

Abbildungen des Herrn Artisten EKBLOM machen indessen eine ausführlichere 

Beschreibung überflüssig, 

Chr. A. 
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2. Das Nest von Cremastogaster margarite EMERY. 

af, A Big. >: 

Von diesem Neste liegen mir zwei Stücke vor, welche beide 

an den Zweigen einer Liane befestigt sind. Das grössere, hier 

abgebildete Stück ist 22 Centim. lang, hat einen Querdurchmes- 

ser von 17 Centim. und misst etwas unter der Mitte im Umfange 

5o Centimeter. Das andere Nest ist mehr in die Länge gezogen 

und nach oben kegelförmig zugespitzt. Es hat auch eine Länge 

von 22 Centim., sein grösster Querdurchmesser aber beträgt nur 

ı2 Centim. und der Umfang in der Mitte ist 36 Centim. 

Diese Nester sind von grauem, ziemlich dünnen Carton auf- 

gebaut und haben eine sehr unebene, von zahlreichen Oeffnun- 

gen durchbohrte, etwas schuppige Oberfläche. Die Schuppen 

oder Blätter haben jedoch keine freien Ränder sondern sind 

ringsum durch kleine Pfeiler mit den Unterliegenden vereinigt. 

Die Zwischenräume zwischen den Pfeilern bilden die rundlichen 

Oeffnungen. Die Oberfläche macht überall den Eindruck nicht 

fertig zu sein und das Nest kann offenbar durch Ansetzen 

neuer Blätter stets vergrössert werden. Im Innern scheinen die 

Nester ganz wie an der Oberfläche gebaut zu sein. 

Chr. A. 

3. Das Nest von Cremastogaster Stadelmanni MAYR v. 

intermedia MAYR. 

Taf. 5. 

Dieses grosse Nest ist, wie die Abbildung zeigt, in dem Win- 

kel zwichen einem ı2 Centim. dicken Baumstamme und der Unter- 

seite eines eben so dicken Zweiges befestigt. Es umfasst nicht 

den Stamm oder den Zweig, sondern ist nur mit seiner Innen- 

seite an denselben befestigt. Das Nest selbst ist oben am Zweige 

nur etwa 14 centimeter breit, wird aber nach unten allmählig 

dicker und ist etwas unter der Mitte 37 Centimeter breit und 

hat dort einen etwas elliptischen Umfang von 80 Centim. Das 
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untere frei herabhängende Ende ist breit und stumpf abgerundet. 

Die Länge beträgt 68 Centimeter.? 

Die ganze Oberfläche des Nestes mit Ausnahme des untersten 

Endes ist mit grossen, unregelmässigen, etwa 0,5 mm. dicken 

Schuppen bekleidet. Die Schuppen sind nur mit ihrem oberen 

Ende befestigt und hängen sonst frei nach unten. Unter den- 

selben befinden sich die Eingangsöffnungen, welche also gewöhn- 

lich von aussen nicht sichtbar sind. Am untersten Ende des 

Nestes sind die Schuppen nicht frei herabhängend, sondern fast 

ganz wie im Neste von C7. margarite EM. befestigt, obgleich 

viel grösser. In Folge dessen sind hier die Eingangsöffnungen 

deutlich und freiliegend. 

Chr. A. 

4. Das Nest von Polyrhachis laboriosa SMITH. 

Marz Pig. 3 

Das mir vorliegende Nest ist 17 Centim. lang, hat in der 

Mitte von einer Seite zur anderen einen Durchmesser von 7,7 

Centim., von vorne nach hinten von 5 Centim., es ist nach unten 

wenig verschmälert und endet stumpf-schneidig, nach oben ist es 

ziemlich kegelig verschmälert und endet mit stumpfer Spitze etwas 

über der Stelle, wo die grosse ovale Nestöffnung sich findet, 

welche 3,5 Cm. lang und 2 Cm. breit ist. Das Nest ist zwischen 

drei (theilweise vier) dünnen Zweigen eines Holzgewächses gele- 

gen, an diese befestigt und hat dadurch eine einigermassen drei- 

seitige Form erhalten, wobei die schmälste Seite nur etwa 4 4/2 

Centim. misst, diese Zweige sind theilweise in’s Innere des Nestes 

aufgenommen. Das Nest hat auf einer Seite grosse länglichknol- 

lige Erhöhungen, zwischen welchen mehr oder weniger starke 

meist furchenförmige Vertiefungen liegen, die anderen zwei Seiten 

sind mehr oder weniger eben. Die braune Oberfläche des Nestes 

hat fast das Aussehen wie verrotteter Rindermist und besteht 

aus gröberen und feineren, kreuz und quer verlaufenden langen 

Pflanzernfasern, “welche mittelst einer leimartigen Substans an ein- 

* Auf der Tafel ist die Grösse unrichtig als 1/, statt 1/; angegeben. 
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ander gehalten sind. Ausser der oben erwähnten grossen Öffnung 

finden sich noch mehrere kleine Öffnungen zerstreut vor, welche 

kreisrund oder oval sind und einen Durchmesser von etwa einem 

halben Centimeter oder etwas darüber haben. Dieses Nest gehört 

zur Abtheilung der Cartonnester (siehe Forez: Die Nester der 

Ameisen, in Neujahrsbl., herausgegeben v. d. Naturforsch. Gesell- 

schaft, auf das Jahr 1893, XCV, Ziirich, 1892) und zwar zu jenen, 

bei welchen der Carton papierdiinn ist. Im Inneren scheint es 

durch eben solche Platten in Gänge und Kammern abgetheilt zu 

sein. 

G. Mayr. 

ERKLÄRUNG DER TAFELN. 

Taf. 4. 

Fig. 1. Nest von Cremastogaster inconspicua MAYR. . 

D CE » » » margarite EMERY. 

» » Polyrhachis laboriosa SMITH, [#2] 

Mate ace 

Nest von Cremastoguster Stadelmanni MAYR var. intermedia MAYR. 
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TUDERA NATUREN! 

Vi hafva oändligt mycket att studera inom naturens område. 

Ett rikt fält för våra forskningar lämna oss vara sma sexbenta 

kryp. Bland dessa hafva vi en afdelning, som kallas skalbaggar 

(Coleoptera). Dessa förekomma på svenskt område i storlek från 

340 till nära 50 mm. längd. Men innan jag går vidare, vill 

jag förklara, att det, som här af mig nedskrifvits, ej är ägnadt 

som lektyr åt vetenskapsmän; det gäller fast mer dem, som 

knappast tänkt sig, att små kryp finnas, hvilka kunna upptaga 

den tid, s. k. »lediga stunder», som utan någon förlust däråt 

kan uppoffras. Mången finnes, som ej vet hur han skall få tiden 

att flyga i väg, som ofta finner timmarna långa; honom gäller 

min uppmaning »studera naturen». Kan det ej ske vetenskap- 

ligt, så kan man taga det praktiskt — det vetenskapliga kom- 

mer under tiden och vid arbetet. Entomologiens och botanikens 

förkämpe, vår store LINNÉ, insåg mycket väl, att den, som stu- 

derar botanik, äfven bör taga i tu med entomologien, ty de två 

naturbarnen växter och »kryp» hafva mycken gemenskap med 

hvarandra. Apropos LINNÉ, blomsterkungen, vill jag påpeka, 

att så ryktbar han ock blifvit som botaniker, han dock enligt 

mitt förmenande var ännu större zoolog. Han var för öfrigt en 

banbrytare inom flera naturvetenskapens grenar. Själf har han 

gifvit namnen åt en stor del af vår djurvärld. Stora män på 

naturvetenskapens fält hafva sedan uppstått, men samtliga måste 

vara LINNÉ tacksamma för hvad han gjort före dem. Då jag 

ordar om stora naturvetenskapsmän, må jag ej glömma att 

nämna en, som hos oss gjort entomologien betydliga tjänster, 

nämligen doktor CARL GUSTAF THOMSON i Lund. Hans arbeten 

torde väl endast vara kända af dem, som idka entomologien 

Entomol. Tidskr. Årg. 17, H. 3 (1896). 1 17 
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såsom studium. Som coleopterolog var han, då han ägnade sig 

däråt, en af våra största, och inom hymenopterologien, som han 

ännu studerar med storslagen ifver, intager han obestridligen ett 

mycket framstående rum. Vid hans utnämning till riddare af 

nordstjärneorden skref en bekant entomolog till mig och kallade 

honom då »Champion of the World» i anledning af hans stora 

entomologiska arbeten. Mycket mera vore att säga om denne 

man och andra dylika mästare, men det är ej min mening att 

här lämna några teckningar af vare sig den ene eller andre, 

utan jag öfvergår härmed till en liten skildring af mig själf som 

samlare. 

Människan är skapad med en viss portion egenkärlek. Huru 

hög grad däraf jag innehar får bevisas af följande. 

Utan att då vara det minsta invigd i entomologiens myste- 

rier träffade jag en vacker dag pa en noshörningsbagge (Oryctes 

nasicornis L.). Denne var det, som först gjorde mig uppmärk- 

sam på, att det fanns små varelser, för hvilka man kunde få 

ett visst intresse, isynnerhet då man såsom jag ej hade några 

andra »sma» att intressera sig för. Jag tog henne med mig 

hem (det var nämligen en ®) och betraktade henne och hon 

mig. Jag tillfrågade bokhandlarna i Göteborg, om det funnes 

någon bok, 1 hvilken dess dopsedel kunde påträffas, och fick sa 

till slut fatt 1 »THOMsoNns Skand. Insekter», ett illustreradt ar- 

bete, hvari jag påträffar en bild af hanen. Stor vardt da min 

glädje och samlareifverns fackla tändes med det samma. Jag 

fann snart, att nämnda bok inom sina permar blott inrymde en 

förberedande skolkurs, och anskaffade sedan THOMSONS »Skan- 

dinaviens Coleoptera». Nu måste jag börja plugga latin. Det 

gick nog trögt 1 början. Nu har jag emellertid, efter ett tolf- 

årigt arbete, att glädja mig åt en nästan fullständig samling af 

våra inom Skandinavien kända skalbaggar. Denna samling upp- 

tager cirka 3,000 arter, med omkring 20,000 individer, jämte 

en ganska vacker duplettsamling. Större delen häraf är insam- 

lad vid Trollhättan, Göteborg, Varberg, Borås och Alingsås 

(hufvudsakligast på söndagar). Utom det, att denna sysselsätt- 

ning gifvit mig nöje för tillfället, har den äfven att för framtiden 

bjuda på glada och angenäma minnen. 

Härmed öfvergär jag till att för såväl entomologen som 
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den oinvigde beskrifva, huru en flitig samlare under årets fångst- 

tid (förra sommaren har för alla entomologer varit rätt ogynn- 

sam) går till väga vid insamlingen samt hinner med bestämnin- 

gen af småttingarna. Många gånger har det varit rätt kinkigt 

att få reda på deras namn, isynnerhet som sådana förekommit, 

hvilka varit nya för såväl vårt land som för vetenskapen. 

År 1895 började jag mina utflykter på årets första söndag, 

1 det jag styrde min kosa tvärs öfver gatan till en källare, där 

jag under stenhällarna tog flera hundra exemplar af den rara 

Lemophleus testaceus F. samt Cratarea suturalis MANNH. och 

Etheothassa concinna MarsH. För några år sedan tog jag pa 

samma ställe ett hundratal Sphodrus planus Fasr. Märkligt 

nog har detta djur sedan dess alldeles försvunnit från platsen. 

Den 4:de söndagen i samma månad medtog jag mitt »factotum» 

(en arbetare under mitt förmansskap, som mycket intresserar sig 

för att medfölja på mina exkursioner och som: öfvat sig med att 

förstå insamlingens små finesser, samt är beröm värd för sin fatt- 

ningsförmåga och kvicka blick. Hans son är mer hemma i 

konsten att konservera än mången entomolog). Vi styrde kurs 

på Lagklarebäck, en plats där många fina insekter finnas. Min 

man sällade sig där till Salpingus foveolatus LJUNGH., Acalles 

misellus ScH. och en del Dromzus-arter, hvilka senare äro att 

tillgå på vintern under barken eller i barren vid furans stam. 

Efter denna utflykt blef ett uppehåll i följd af sjukdom, men 

med så mycket bättre krafter tog jag itu med entomologien där- 

efter. Den 12 maj bar det af till Råda vackra egendom, hvar- 

est Ilyobates nigricollis PAYKk., en del arter af släktena P/z/on- 

thus, Xantholinus m. fl. Staphyliner samt Zrachodes hispidus 

L. togos. Det finaste fyndet var dock den sällsynta Engis san- 

guintcollis F., hvaraf endast 2 ex. påträffades vid häfning, samt 

dessutom //ylecoetus dermestoides TV, en $, samt en stilfull & 

med sina märkvärdiga käkpalper. 

Den 23 i samma månad bar det i vag till Fjärås och sjön 

Lygnern, min favoritort, med det vackra Rossared, en half tim- 

mes väg fran sjön. Det var obeskrifligt skönt att under som- 

marens första dagar fa inandas doften fran bok- och ekskogarna 

samt lata ögat njuta af de vackra sjö- och skogspartierna, som 

framträda där mellan berg och dal. Det spegelklara vattnet, 
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den doftande atmosfären försatte mig i en känsla, som om jag 

befunnit mig i ett Eden, men i de högre regionerna började 

luften blifva orolig, och vi fingo fram på dagen ett ihållande 

regn, hvilket dock ej kunde skrämma oss, då vi fingo sikte på 

Syneta betule PAYK., som plaskade i regnet vid stranden. Våra 

paraplyer gjorde ej stor nytta, då vi kröpo fram på »alla fyra», 

men hvad gjorde: litet regn, då vi voro i tilifälle att plocka 

flaskorna fulla med rariteter; 470 exernplar af sistnämnda lilla 

kryp togos. Endast i närheten af Alingsås har jag förut på- 

träffat enstaka ex. däraf. Som detta djur lefver pa ung björk, 

men sådan ej fanns å ifrågavarande plats, måste »småttingarna» 

troligen hafva gjort en sjöresa från andra stranden eller från 

Sätila. Ett ex. af Hypulus quercina (Jvens., en mängd Aleo- 

cariner, Aphodier m. fl., ett exempl. af Onthophagus ovatus L. 

och två ex. Zlmis nitens MÜLL. samt en påse med ursällning 

från strand och skog voro var fångst. Vid genomseendet af 

ursällningen fann jag ett ex. Dembidium nigricorne GYLL. Detta 

är nu 3:dje gången jag fått detta djur enstaka på samma sätt 

genom sällning, men jag kan ej komma under fund med, huru 

det lefver. Endast 2 ex. skola förut hafva blifvit tagna i Skan- 

dinavien. 

Den 26 maj bar det i vag till Askloster vid Viskans utlopp, 

rundt udden at järnvägsstationen. Där ar en god fauna, som 

gifvit . skördar af manga sällsyntheter. Den dagen togos 1 ex. 

Enochrus bicolor Payk., Gefyrobius nitidulus Grav., bembr- 

dium 14-Striatum TuHoms., manga inom serien Fungicola — 

ja, med ett ord, representanter för alla serierna inplockades. 

Massor microstaphyliner fångades, hvaribland förekom en liten 

inom gruppen Oxypoda, hvilken togs i 6 exemplar och efter 

många om och men visat sig vara för vetenskapen ny och blif- 

vit i dopet kallad Acrofona curtipennis. Detta namn fick han 

därför, att han skiljer sig från de öfriga inom samma släkte ge- 

nom sina korta elytra (se vidare min efterföljande beskrifning). 

Detta är det första djur jag beskrifvit. Flera kunde det hafva 

varit, men jag hade de föregående åren för princip att gömma 

undan allt, som jag ansåg vara nytt, och tänkte att den dagen 

framdeles skulle komma, då jag kunde våga mig på författare- 

skap. Ödet ville emellertid annorlunda. 
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Denna min dyrbara samling, med många okända, för veten- 

skapen troligen nya former — alla dessa småttingar och mer 

därtill behagade Salamander, uppträdande som entomophag, låta 

smaka sig väl. En eldsvåda rasade nämligen här och härjade 

äfven min boning. Dock har redan en ny samling, likt en 

Phoenix, uppstått ur askan. Hädanefter skall jag taga för vana 

att genast publicera mina »nyheter» (tilläggas borde kanhända, 

om jag lyckas få några), i fall olyckan än en gång skulle 

vara framme. Några aftnar under veckans lopp besöktes Lag- 

klarebäck vid sjön Långvattnet, hvars vatten äfven under hög- 

sommaren är ovanligt kallt. Några exemplar af den högnordiska 

lilla Hydroporus assimzlis PAYK. togos där. Denna förekom 

samma årstid 1891 talrikt, men nu uppträdde han här i ett 

fatal, tillsammans med Coelambus 9-lineatus STURM. Den sist- 

nämnda förekom talrikt. Vid hafning i närheten af en bäck 

fångades 20 exemplar Ceutorhynchus sellatus FABR. jämte Anz- 

sotoma Triepkei Scum., A. dubia Kuc., A. arctica THOMS., A. 

parvula SAHLB., och manga andra rariteter. 

Den 2 och 3 juni blef Fjärås valdt till excursionsomrade. 

Pa pingstdagen träffade vi pa en stor nyfalld ek, hvars innan- 

döme var murket och öppet. Däri upptäckte vi en Cäistela atra 

FABR., som kom frammarscherande, och genast blef det ett ner- 

vöst sökande efter flera dylika. Ytterligare 3 ex. framplockades 

samt 2 ex. Zroxr scaber L., som utgjorde de förras sällskap 

(50 ex. 7. scaber hade jag ett par veckor förut fått vid rifning 

af ett magasin). I ett stycke af förutnämnda eks stam, 3—4 

meter från roten, var en koloni af stora larver. En större plat- 

flaska anskaffades, och 15 st. af dessa inpackades i en liten del 

af ekens halft förmultnade inkram samt hemtransporterades. En 

del Häister, några Catops samt micro-staphyliner gjorde äfven 

sällskap. En förteckning öfver alla sällsyntheter, jag funnit, kan 

ej här i berättelsen om mina utflykter upptagas, emedan den 

skulle erfordra för stort utrymme. 

Denna dags arbete var nu gjordt och hemresan verkställ- 

des. Annandag pingst kommo vi till Rossared, där det vid var 

framkomst blef ett ifrigt letande vid stranden af Stensjön efter 

Dagous, som togs i ett 5o-tal exemplar. En del Donacier samt 

diverse mer och mindre allmänna djur togos äfven. Pa hem- 
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vägen råkar jag vid dikeskanten en Cefonza marmorata F., 

sittande bland ogräs, en ej lämplig plats för denna ståtliga skal- 

bagge. För en del ar sedan tog jag ett dylikt exemplar här i 

Mölndal pa en hvit ros. Apotekare E., som dä lefde, ansag 

djuret passa bättre för sin än för min samling samt knep det 

helt enkelt. Inom denna del af Västergötland har mig veterligt 

ej fångats mer än dessa 2:ne exemplar, och ett, som herr E. 

SANDIN 1871 fann vid Arnis i Sätila socken. Längre fram mot 

Fjärås tänkte jag uppfiska fran en märgelgraf några Coelambus 

confluens Fasr. Detta lyckades dock ej. För fem ar sedan 

funnos där hundradetals. Hvart hafva de tagit vägen? Vid fram- 

komsten till Lygnern fingo vi på en mindre ek 5 ex. af Dala- 

ninus villosus FABR., några Eros aurora HERBST., 1 ex. Hedo- 

bia imperialis L., vid stranden 3 ex. Zyras collaris Payk., en 

hel del Fungzicola-arter m. m. Och efter ett adjö till torparen 

MarTIN och hans gumma, ett folk, af hvilket man far en och 

annan handräckning, da sa behöfves, begafvo vi oss med snäll- 

tagsfart hem, belatna med hvad vi fangat. 

Nästa utflykt blef den g:de juni. Jag reste da med Boräs- 

tåget till Räflanda och därifrån med skjuts till Björlanda samt 

Sätila. 1 en sådan dalgång som dir, med yppig växtlighet, måste 

finnas mycket för mig, och enda bekymret var att mina flaskor 

ej skulle räcka till. Men det blef till en del svikna illusioner. 

I närheten af Sätila togos dock 6 ex. Agrilus viridis L., 20 

ex. Crepipodera rufipes L., nagra Hydrochus elongatus SCHALL., 

FH. brevis Herest och FH. carinatus GERM.; eget nog lefde alla 

tre arterna tillsammans med mindre sällsynta skalbaggar. Därpå 

gällde det att fort komma till Räflanda och sedan hem för att 

reflektera öfver Räflanda — Sätila. 

Den 23 juni var firmamentet mulet, men icke förty måste 

färden anträdas till Fjärås för att undersöka den stora murkna 

eken och söka framleta flera larver. De förut tagna voro hem- 

ma bevarade i en större glasburk, i förhoppning att de skulle 

vara 99 af Lucanus cervus L., såsom jag tänkte, därför att jag 

tagit do i närheten af Rossared. Till min förvåning hade vid 

min undersökning veckan förut en del af dem öfvergått till för- 

ruttnelse, men några förpuppades. När jag öppnade en hylsa, 

fann jag däri ett vackert exemplar af Osmoderma eremita SCOP., 
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fullt utveckladt, och ett dito, som behöfde några dagar pa sig 

for att blifva fullt färdigt. Två exemplar lago fullt utbildade i 

sina hylsor, men döda, så att de föllo i sär, då jag vidrörde 

dem. Jag kunde ej ana, att deras utveckling skedde så fort, 

som nu varit händelsen. Framkommen till förut omnämnda ek, 

fann jag åter däri tvänne larver, hvilka ännu den 2 febr. 1896 

ej äro förpuppade, men dock vid lif. 

Efter vår undersökning den 2 juni hade i den stora ekro- 

tens innandöme blifvit utkläckt Leptinus testaceus MULL. Som 

det regnade, var det mycket svårt att plocka fram dylika små 

blinda, kvicka varelser, men 15 ex. kommo helskinnade i fla- 

skan. Sedan fick sallet göra tjänst, och framplockades ur smol- 

ket under veckan 3 ex. = summa 18 af denna raritet. I följd 

af det ogynnsamma vädret blef ingen vidare insamling af; dock 

var belatenheten stor under hemresan. 

Den 30 juni bestämdes till att undersöka, om någon »Bo- 

rasbo» kunde införlifvas i min samling, och det bar i väg ut 

till »Skogsry’t», en pittoresk plats, dit dock sexbeningarna ej 

tycktes hafva förlagt sitt sommarnöje, ty jag fick endast litet och 

af allmännare saker. Dock var jag belåten med utflykten, som 

lämnade en ny »bagge» för min samling, Zlmis cupreus MÜLL., 

samt ett godt minne från det vänliga, idoga Borås, äfvensom af 

den behagliga resan och ressällskapet. Den 7 juli antog jag, att 

Leptinus skulle anträffas i mängd uti »ekstubben» och gjorde 

därför en tripp till Fjärås, men den gången fingo vi intet — jo, 

2 ex. Cnecus tesselatus OLıv. och några allmänna skalbaggar. 

Den 14 juli togs vägen till f. d. HALL-ska egendomen Gun- 

nebo. Framkomna till den vackra ekskogen, där jag hade 

ägarens tillstånd att fördärfva murkna ekar, funno vi en stor 

sådan ek, hvars ena sida var öppen, hvilken öppning åstadkom- 

mits af röta samt div. insektlarver, som huserat där före mig. 

En liten Cyphonid, hvilken jag ej kände, såg jag krypa upp 

efter stammen, och inuti plockades cirka 60 ex. af Prionocyphon 

serricornis MÖLL. Flat blef jag, då en Leptinus kom krypande, 

men det var blott en. Otur i tur — regna skulle det! Dock 

hafva under dylikt väder alltid de bästa skördarna erhållits. I 

den förstnämnda eken samt i en annan dylik, i upplösningstill- 

stånd stadd, påträffades följande »storheter»: 1 ex. Neuglenes 
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testaceus HEER., 1 ex. Cistela ceramboides L., 5 ex. Ernocha- 

ris barbata Latr., Mycetophagus piceus F. i mängd, Dorca- 

toma flavicornis F., Anitys rubens E. H. Dessutom medtogs 

en pase bitar af ekstammen samt salladt smolk, som blef inlagdt 

i glasburkar. Ett bland de djur, jag tog 1 den ena ekstammen, 

kastade jag ifrån mig i den Ofvertygelse, att det var Phzlonthus 

nitidus FABR., men senare kom jag under fund med, att det var 

ett annat djur. Den 17 i s. m. skulle jag nämligen pa aftonen 

genomsöka mina glasburkar och finner da några exemplar at 

samma Staphylin, rastlöst arbeta för att komma ut. Da jag när- 

mare betraktar djuret, finner jag till min förvåning, att det var 

en Microsaurus-art, som jag ej förut ägde. Genast fick mitt 

»factotum» order att samma afton ga till Gunnebo och hämta 

en sick af ekens innehall. Under tiden (den natten sofs ej bort) 

framtogs all den litteratur, som jag hade i min ago, och stude- 

rades. Till slut far jag klart för mig, att den star nara Micro 

saurus Eppelsheimii SEipi., men stämmer ej till fyllest med 

beskrifningen öfver detta djur (jag far hänvisa till en framtida 

beskrifning öfver det funna djuret). Mitt »factotum» återkom ; 

nu rotades i påsens innehåll, och där påträffades så många exem- 

plar, att jag var i besittning af sammanlagdt 20 st. samt en del 

larver, af hvilka några utkläcktes under veckornas lopp. Sedan 

undersöktes samma träd då och då, och någon gång togs ett 

exemplar af nämnda djur. Det sista fick jag den 15 dec. f. å., 

och har jag nu på så sätt ytterligare 10 ex. (således s:ma 30). 

Den 28 juli ströfvades omkring i trakten af Gunnebo och fån- 

gades genom håfning 2 ex. Microrhagus pygmaeus FABR., några 

Dorcatoma och Anitys samt 2 ex. Hapalarea pygmea PayK., 

Phloeostiba plana PAYK. m. fl. andra småsaker. 

Den 4 augusti besöktes Rada, deck endast pa några tim- 

mar, och där sällades myrstack, hvilket gaf några Zmphylus 

glaber GYLL.,, 5 ex. Aderces suturalis HEer., Euplectus san- 

guineus Denny, BDibloporus bicolor DENNY, Zyrus mucronatus 

Pz. samt en del microstaphyliner. Den 11 s. m. gjordes ater 

en dylik kort visit pa Rada. Bland andra smasaker togs da 

endast ett ex. Plegaderus cesus Hrest och Sphindus hispidus 

Payk. Pa hemvägen besöktes Gunnebo, och där togs pa sam- 

ma plats som f. g. 2 ex., S, 9, af Micrerhagus, dessutom Cis 
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bidentatus Outv, C. alni GyYrr., C. festivus Pz., Eridaulus 

Facquemartii MeEıL., E. lineatocribratus MEL. samt en del 

staphyliner m. fl. 

Den ı8 och 25 i s. m. gjordes en tur till Askim och en 

till Alingsås samt den 8 sept. en d:o till skärgården, hvilka ut- 

flykter dock ej inbringade någonting nämnvärdt. Den 15 sept. 

begaf jag mig till Helsjön via Frillesås, ett ställe bekant för sin 

gyttja. Hade jag varit mineralog, skulle den steniga vägen kan- 

hända hafva företett någonting ovanligt på det området, och 

gyttjan sedan! Emellertid var där ingenting för mig. På åter- 

färden till Frillesås fick jag vid stranden några staphyliner. 

Den 22 sept. var en blåsig och kall dag, men till Råda 

måste jag, för att sålla myrstack, och kom denna gång öfver 

flera ex. Scydmenus Godartii Larr., 1 ex. Eutheia plicata 

GYLL. med flera smådjur. 

Den 29 s. m. togs vid Lagklarebäck under barken af en 

murken ek 12 ex. Platydema violacea FABR., 1 ex. Palorus 

depressus FABR. Nu inställdes utflykterna till den 15 dec., da 

mitt factotum var pa Gunnebo och anställde sallning samt fick 

den omtalade Mzcrosaurus (n. sp.?) samt ett ex. Nemadus colo- 

notdes Kr., med hvilket fynd 1895 års utflykter afslutades. 

Och som jag nu uppehållit läsaren något lange med min 

berättelse, ber jag om benäget Ofverseende samt slutar den med 

samma uppmaning, som jag har till öfverskrift: »Studera naturen!» 

Acrotona curtipennis THOMS. 

Nigrofusca, pedibus sordide testaceis, elytris apice emar- 

ginatis, brevioribus quam prothorace. Long. 1,6 mm. 

A. orphana ER. similis, elytris brevioribus. Habitat sub 

fucis exsiccatis. 

Color nigrobrunneus. Caput subcirculare, pilosum, antice 

attenuatum, sculptura granulosa. Oculi deplanati, ovati, ad basin 

antennarum subemarginati, margine inferiore subrecto; gene mar- 

gine elevato continuo inter oculos. Æ/y#ra et abdomen granu- 

losa, abdomen magis quam elytra. Thorax ex nigrobrunneo 

rufobrunneus, leviter marginatus, æque longus ac latus (supra 

visus), ultima tertia parte postice circulariter rotundatus, ad basin 
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æque latus ac elytra, antice attenuatus margine antico truncato, 

equa latitudine ac pars capitis latissima, latere lineam curvatam 

usque ad oculum vel basin antennæ formante. Latera thoracis 

(postice visa) subcircularia, marginibus antico et postico rotun- 

dato-truncatis. Æ/yfra thorace paullo breviora, latiora quam 

longiora, marginibus ab humero usque ad medium flavo-brun- 

neis, ad basin et marginibus posticis densius pilosis. Venter 

cinereus, pilosus. Segmentum abdominis ultimum pilis laterali- 

bus longis, nigris. Antenne rufobrunnez, thorace longiores; 

antennarum articulus 1:mus minore crassitudine quam in A. or- 

phana, æque longus ac 3:tius, 2:dus aliquanto longior, 3:tiore 

crassior, 1:mo gracilior, 4:tus paullo longior quam crassior, 5:to 

gracilior, 5:tus—-10:mus paullo crassiores quam longiores, 1) :mus 

conicus, duplo longior quam ıo:mus; a basi 3:tii articuli, ubi 

antenna gracillima est, crassitudo usque ad articulum ultimum 

accrescit; articulus 11:mus æque crassus ac 1:mus. /nstrumenta 

cibaria flavi, palpis fuscis exceptis. 7arst antıcı 4-articulati, 

articulis 1—3 æquali longitudine, articulo unguali longitudine 

hos æquante, versus unguem incrassato. Zarsı medi 4-articu- 

lati, articulo ı:mo longiore quam 4:to, paullo breviore quam 

2:do et 3:tio junctis. Zarsz postici 5-articulati, articulo 1:mo 

quarta parte breviore quam articulo unguali, 2:do paullo longi- 

ore quam 3:tio, 3:tio et 4:to inter se eadem longitudine, junctis 

longitudine 5:tum æquantibus. /edes plus minus fulvi, macu- 

lati; tarsi dilutiores. Longitudo 1,6 mm. 

Askloster, Hallandiz, sub fucis exsiccatis anno 1895 (auctor). 

Lathridius microps THoms. 

L. rugicolli similis et affinis, sed paullo minor et angustior, 

capite oculis minoribus sed magis acute prominulis, fronte haud 

canaliculata; prothorace fere quadrato, lateribus antice parum 

dilatatis, carinis dorsualibus antice fere deletis; elytris postice 

minus convexis, dorso deplanatis, apice abrupte declivibus, costis 

alternis elevatis et intermedia, que in L. rugicolli postice fere 

deleta, ubique distincta et cum interiore ante apicem conjuncta 

certe distinctus. 

Lagklarebäck, Westrogothiae, anno 1895 (auctor). 

I. B. Ericson. 
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I SVERIGE TRYCKTA ARBETEN. 

ADLERZ. Ga. Om (en myrliknande svensk spindel. — Ent. Tidskr. 16, sid. 

249—253. 
AURIVILLIUS, CHR., Svensk entomologisk litteratur 1893. -— Ent. Tidskr. 16, 

sid. 86—88. 

, HANS DANIEL JOHAN WALLENGREN ÿ. — Ent. Tidskr. 16, sid. 97 

—110 med porträtt. 

, Neue Acræiden aus dem Congo-Gebiete. — Ent. Tidskr. 16, sid. 

III-—II2. 

, Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika. — Ent. Tidskr. 16, sid. 

113— 120, fig. I—2. 

, Svensk entomologisk litteratur 1894. — Ent. Tidskr. 16, sid. 125 —127. 

, Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. 2. Tagfalter. 

3. 4. —- Ent. Tidskr. 16, sid. 195—220, 255—268, tafl. 2, 3. 

Bigärden. Tidning för biskôtare. Årg. 7. Linköping. 1895. 4:0. 96 sid. 

GRILL, CLAES, Catalogus Coleopterorum Scandinaviæ, Daniæ et Fenniæ, ad- 

jectis synonymis gravioribus, observationibus et indicata singulorum di- 

stributione geographica. Pars prior. — Förteckning öfver Skandina- 

viens, Danmarks och Finlands Coleoptera jämte deras synonymi och 

geografiska utbredning. Förra delen. Sthlm. 1895. 8:0, sid. 1—184. 

(Ref. REITTER, E., Wien. E. Zeit. 14 p. 275. 1895). 

, En entomologisk försöksstation i Sverige. — Ent. Tidskr. 16, sid. 

49—56 och Upps. i prakt. Ent. 5, p. 49—56. 

, Den entomologiska Föreningens i Stockholm ärssammankomst ä hotel 

Phoenix den 14 dec. 1894. — Ent. Tidskr. 16, sid. 73—78. 

, För Sverige nya Coleoptera. — Ent. Tidskr. 16, sid. 78—79. 

, Entomologiska Föreningens vandringsstipendier år 1894. — Ent. Tidskr. 

16, sid. 79— So. 

, Den Entomologiska Föreningens i Stockholm sammankomst å hotel 

Pheenix den 26 februari 1895. — Ent. Tidskr. 16, sid. $1—86. 

, Den Entomologiska Föreningens i Stockholm sammankomst à hotel 

Pheenix den 27 april 1895. — Ent. Tidskr. 16, sid. 221—223. 

, Platypsyllus castoris RITS. — Ent. Tidskr. 16, sid. 248. 
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HAGLUND, C. J. E., Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. 

4. Verzeichniss der von YNGVE SJÖSTEDT im nordwestlichen Kamerun- 

gebiete eingesammelten Hemipteren. 2, — Ofvers. Vet. Akad. Förhl, 

52, sid. 445—479. 
HENNING, ERNST, Agrikulturbotaniska anteckningar frän en resa i Tyskland 

och Danmark år 1894. Malmö. 1895. 8:0. 72 sid. (= Meddelanden 

fran K, Landtbruksstyrelsen N:o 11 år 1895.) 

Innehåller sid. 20—24 meddelanden om Fritflugan, Sädesbroddflyet 

(Agrotis segetum), Silpha opaca och Sädesknäpparen (Agriotes segetis). 

HOFFSTEIN, G., Om entomophyta svampars smittförmäga på friska fjärillarver. 

— Ent, Tidskr. 16, sid. 45—47 och Upps. i prakt. Ent. 5, sid. 45—47. 

, Serica (Melolontha) brunnea 1. i Stockholms skärgård. — Ent. Tidskr. 

16, sid, 47—48 och Upps. i prakt. Ent. 5, sid. 47—48. 

HOLMGREN, EMIL, Studier öfver hudens och de körtelartade hudorganens mor- 

fologi hos skandinaviska Makrolepidopterlarver. — Sv. Vet. Akad. Handl. 

27. n:o 4. 82+2 sid., 9 tafl. Sthlm (april) 1895. 

(Ref. af A. L. JÄGERSKIÖLD i Zool. Centralbl. 2. p. 354— 357.) 

LAMPA, SVEN, Berättelse angående resor och förrättningar under år 1894 af 

Kongl. Landtbruksstyrelsens entomolog. — Ent. Tidskr. 16, sid. 1—44 

och Upps. i prakt. Ent. 5, sid. 1—44. 

, Landtbruksentomolog för 1895. — Ent. Tidskr. 16, sid. 48 och Upps. 

i prakt. Ent. 5, sid. 48. 

=, Tallspinnaren (Zasiocampa pini) i Frankrike. — Ent. Tidskr. 16, sid. 

48 och Upps. i prakt. Ent. 5, sid. 48. 

=, Ällonborreinsamlingen i Danmark, — Ent. Tidskr. 16, sid. 56 och 

Upps. i prakt. Ent. 5, sid. 56. 

— — Litteratur. — Ent. Tidskr. 16, sid. 57—60 och Upps. i prakt. Ent. 

5, sid, 57—60. 

— — Entomlogisk försöksstation i Frankrike. — Ent. Tidskr. 16, sid. 60 

och Upps. i prakt. Ent. 5, sid. 60, 

, Utrotningsmedel. — Ent. Tidskr. 16, sid. 62—64 och Upps. i prakt. 

Ent. 5, sid. 62—64. 

, Blattina (kackerlackorna) i Australien och Polynesien. — Ent. Tidskr. 

16, sid. 68. 

Larvers preparation för studier. — Ent. Tidskr. 16, sid. 72. 
’ 

__, Amerikansk insekt introducerad i Europa. — Ent. Tidskr. 16, sid. 80. 

______, Biologisk samling af skadeinsekter. — Ent. Tidskr. 16, sid. 88. 

____, Landtbruksentomolog för 1896. — Ent. Tidskr. 16, sid. 254. 

LJUNGSTRÖM, J. Ar.B., Handbok i biskötsel i halm- och ramkupor. Med 59 

illustrationer. Sthlm. 1895. 8:0. 4+133 sid. (= N:o 15 af ALP. 

BONNIERS Allmännyttiga handböcker). 

MEVES, J., Utrotningsmedel mot skogsinsekter. — Ent. Tidskr. 16, sid. 61—62 

och Upps. i prakt. Ent. 5, sid. 61—62. 

NEREN, H., Entomologiska anteckningar aren 1892—1894. — Ent. Tidskr. 16, 

sid. 89— 96. 
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PEYRON, JOHN, Entomologiska Föreningens samling af skandinaviska Macro- 

lepidoptera. — Ent. Tidskr. 16, sid. 124. 

, Mamestra Dissimilis KNOCH som skadedjur. — Ent. Tidskr. 16, 

sid. 128. 

Porat, C. O. von, Zur Myriopodenfauna Kamerums, — Bih. Vet. Akad. 

Handl. 20: 4 n:o 5. Sthlm 1894 (1895). 90 pg 5 tafl. 

(Ref. C. VERHG@FF in Zool. Centralbl. 2. p, 530—531.) 

THOMSON, C. G., Opuscula Entomologica, Fasc. 20. Lunde. 1895. 8:0. p. 

2189—2339. — Innehåller: 52: Bidrag till Braconidernas kännedom. 

Tidskrift, Entomologisk, utgifven af Entomologiska Föreningen i Stockholm. 

Arg. 16. 1895. 8:0. 268 sid. 3 tafl. 

TRYBOM, F., lakttagelser om vissa blasfotingars (PAysapoders) uppträdande i 

gräsens blomställningar jämte några drag ur släktet PA/ocothrips’ ut- 

vecklingshistoria. Föredrag vid Entomologiska Föreningens samman- 

träde den 27 april 1895. — Ent. Tidskr, 16, sid. 157—194 och Upps. 

i prakt. Ent, 5, sid. 65—87. 

(Ref. A. L. JÄGERSKIÖLD Zoo]. Centralbl. 2. p. 82.) 

Uppsatser i praktisk entomologi med statsbidrag utgifna af Entomologiska 

Föreningen i Stockholm. 5, Sthlm. 1895. 8:0. 96 sid. ı kolor. tafl. 

I UTLANDET TRYCKTA UPPSATSER. 

AURIVILLIUS, CHR., Diagnosen neuer Tagfalter aus Africa. — Ent. Nachrich- 

ten. 21. p. 379 —382. 

HOLMGREN, EMIL, Die trachealen Endverzweigungen bei den Spinndrüsen der 

Lepidopterenlarven, Mit 3 Abbildungen. — Anatom. Anzeiger II. 

Pp. 340—346. 
JÄGERSKIÖLD, A. L., Referat von »H. D. J. WALLENGREN Revision af släktet 

Corisa LATR. beträffande dess skandinaviska arter», — Zool. Centralbl. 

2p. 83. 

, Referat von »H. D. J. WALLENGREN Öfversikt af Skandinaviens Pseu- 

doneuroptera.» — Zool, Centralbl. 2, p. 82. 

LONNBERG, E., Florida Aphoruride, — Canad. Ent. 26 p. 165—166. 1894. 
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EUPITHECIA SINUOSARIA EVERSM. 

EN FÖR SKANDINAVIEN NY MÄTAREFJÄRIL. 

Larentia Sinuosaria EVERSMAN Bull. Soc. Imperial des 

Naturalistes de Moscou. T. XXI, sid. 231 (1848). 

Till det på Skandinaviska halfön förut talrikt representerade 

fjärilsläktet Zupirthecia har ännu en art tillkommit, nämligen 

Sznuosaria Ev., hvilken förut synes vara känd endast från det 

aflägset belägna östra Sibirien. Det exemplar EVERSMAN först 

beskref uppgifves af honom vara från Irkutsk. Den 6 juli 1895 

anträffades af undertecknad på Runmarö i skärgården, omkring 

fyratio kilometer öster om Stockholm, en mätarefjäril, som torde 

kunna hänföras till ofvannämnda art, emedan den ganska väl 

öfverensstämmer med EVERSMANS beskrifning. Denna lämnar 

dock åtskilligt öfrigt att önska, såsom varande föråldrad och ej 

åtföljd af figurer, hvarför någon hänsyn till densamma ej blifvit 

tagen, om icke i framlidne lektor K. F. THEDENU fjärilsamling, 

numera tillhörig riksmuseum, funnits ett exemplar af arten, som 

forskrifver sig från d:r O. STAUDINGER och nästan i de minsta 

detaljer öfverensstämmer med det af mig anträffade. Detta fån- 

gades med håf i närheten af en från Sibirien eller Kaukasus 

härstammande ärtbuske, Caragana Grandiflora Bies., och för- 

modade jag därför, att larven lefvat därpå. Detta besannades 

äfven i år (1896), då tvänne för mig okända mätarelarver upp- 

täcktes på närmnda buske, hvars blomknoppar de förtärde. Deras 

kroppsfärg växlade ganska mycket och var i början smutsigt 

gulgrå, men ötfvergick sedermera till gröngrå, något mörkare pa 

ryggen. Den ena af dem såg klen ut och dog snart i fången- 

skapen, men den andra höll sig kry och öfvergick till puppa 

omkring den 10 juni. Ur puppan framkom en fjäril den 23 i 

I 
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samma månad och var denna lik den, som föregående ar 

fångades. 

På samma gång arten anmäles såsom ny för vår fauna, 

torde en beskrifning! på densamma böra åtfölja, alldenstund 

EVERSMANS är otillräcklig och dessutom otillgänglig för de flesta 

af våra fjärilsamlare. 

Ljusgrå; panna, palper, halskragens framkant och bakkrop- 

pens öfversida gråbruna; den sistnämndas bas smalt gråhvit, dess 

första segment på ryggsidan svart; de sex följande segmen- 

ten bära små, svarta fjälltofsar samt hafva svartaktiga bak- 

kanter. Antennerna på framsidan kort cilierade (Y'}). Fram- 

vingarna tämligen spetsiga, stötande i brunt, synnerligast öfver 

midten, i kostal- och utkanten grå. Öfver framvingarna löpa 

två eller kanske rättare tre ljusare tvärband samt mörka linier. 

Det första, närmast basen belägna tvärbandet, är smalast och ej 

märkbart deladt samt begränsas inåt af en ojämn, svart linea, 

som vid kostalkanten bildar en vinkel med spetsen utåt. Det 

mellersta är i midten deladt genom en svartaktig linea. Dessa 

båda tvärband hafva mellan sig ett bredare, framtill afbrutet, af 

svarta, tämligen glest ställda fjäll bestående tvärband, som bil- 

dar två tydliga vinklar utåt. Det nyssnämnda mellersta, ljusare 

tvärbandet begränsas utåt af en brun, vid kostalkanten bredare 

och svart linea, som bildar tre vinklar utåt, af hvilka den främ- 

sta ligger inom diskfältet och är spetsig, den bakersta minst. 

Det tredje (yttersta) tvärbandet är otydligare och i midten deladt 

genom en mörk, föga märkbar linea; dess gränslinier äro äfven 

mindre tydliga och försedda med svarta punkter, där de beröras 

af vingribborna. Vid kostalkanten, invid nyssnämnda tvärbands 

yttre rand ligga två korta, närstående, svarta tvärstreck, af hvilka 

det inre fortsättes genom en brun, tydlig och vågformig linea, 

som från ribban 2 bildar en flack båge inåt, och utlöper i bak- 

kantens midt; det yttre fortsättes äfven genom en med den förra 

1 Då författarens egen beskrifning var alltför kort, för att man med 

ledning af densamma skulle kunna igenkänna arten bland de många sam- 

släktingarna, af hvilka nära nog de flesta blott med svårighet kunna skiljas 

från hvarandra efter blotta beskrifningar, hafva vi tagit oss friheten att, för 

astadkommande af större tydlighet, omarbeta densamma, 

Sven Lampa. 
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jämnlöpande linea, som är mycket smalare och otydligare. Rum- 

met mellan den inre af sistnämnda tvärlinier och mellersta tvär- 

bandet är framtill bredt (det intager mer än en fjärdedel af 

kostalkanten), men afsmalnar betydligt mot vingens midt, för att 

slutligen invid bakkanten nägot tilltaga i bredd; dess färg är 

vid kostalkanten askgrå, men sedan rödaktigt brun, något ljusare 

vid bakkanten. Spetsfältet är grått, ljusast mellan ribborna 2 

och 4 samt pa ribborna vid vingspetsen. Vaglinien är smal 

och bildar en tydlig vinkel eller böjning utåt mellan ribborna 2 

och 3; mellan ribborna 4 och 6 ligger en mörk, nästan svart 

fläck, som utbreder sig på båda sidor om våglinien, och utanför 

denna linea en annan, mindre och aflång närmare vingspetsen. 

Utkanten dr försedd med en smal, svart linea, som har ljusa 

punkter där vingribborna utlöpa. Pa undersidan äro vingarna 

ljusgra, de bakre blekare, utkanter och fransar som pa Ofver- 

sidan. De främre hafva en pa tvären utdragen svart diskfläck 

samt ett otydligt deladt tvärband, hvars gränslinier äro vagfor- 

miga, den inre af dessa vid kostalkanten mörkare och bredare. 

Bakvingarnas diskfläck punktformig och liten, tvärlinierna tre, 

de bada yttre vagformiga, bildande ett 1 midten genom otydliga 

mörka punkter deladt tvärband. Vingbredd 24 mm. 

C. G. Hoffstein. 

[#2] 
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BIDRAG TILL EN BILD AF SKÄNES INSEKTFAUNA.! 

AF \ 

GC: DE... ROTH. 

Trakten kring Herrevads kloster”? norr om Söderåsen med 

Skäralid och Röstånga, i hvars omedelbara närhet den lilla djupa 

Odensjön är belägen, till gränser mot söder, är föremålet för 

följande uppsats. 

Det bästa och mesta utbytet erhölls under utflykterna i den 

närmaste omgifningen af ett s. k. »skogshemman», Carlstorp, 

hvarest jag under största delen af juni 1853—55 hade min sta- 

tion.” Detta ställe ligger vid n. ö. ändan af en liten smal sjö, 

1 Materialet härtill har insamlats hufvudsakligen under åren 1850—63, 

men äfven senare, ända till 1891, fastän i ringare mån under de sista 32 åren, 

då jag varit anställd vid Zool. museum härstädes. 

? Det är denna jämförelsevis rika trakt, som först gifvit anledning till 

följande skildring, hvartill ett manuskript under många år legat i det närmaste 

färdigt, med undantag af författarenamn, hvilka numera anses alldeles nödvän- 

diga- Detta senare tillägg tog dock vida mera tid än jag anat. Med en viss 

tvekan är det dock, som jag nu vågar publicera densamma, dels emedan jag 

trott att någon annan, bättre kvalificerad person skulle kunnat under tiden fram- 

komma med en liknande uppsats, dels emedan THOMSONS världsbekanta arbe- 

ten innehålla delvis samma sak, fastän han ej vidare ägnar någon synnerlig 

uppmärksamhet åt speciallokaler m. m., enär hans hufvuduppgift varit syste- 

matik och arternas säkrare distinguering genom ofta nya och förut ej an- 

vända karaktärer. Emellertid har jag nu omsider gifvit vika för de många 

upprepade påstötningar, jag från flera håll fått, hoppandes att härigenom i nå- 

gon, om äfven ringa mån gagna eller väcka intresse för entomologiska studier 

hos Skånes yngre generationer, 

# Däremot „har jag äfven under högsommaren och hösten nästan hvarje 

år ända till 1891 gjort längre eller kortare uppehåll vid det lika natursköna 

som på sällsyntare former rika Skäralid och då äfven besökt Röstånga med 

omgifningar, 

Entomol. Tidskr. Ärg. 17 H. 4 (1896). I 18 
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»Östersjön» kallad, till följd af sitt läge i förhållande till en 

flera gånger större sådan, vid namn Sorödsjön, som väster om 

den förra utbreder sitt bäcken. Dessa sjöar skiljas af ett smalt 

näs, på hvilket landsvägen från Röstånga till Blekmåsa är dra- 

gen; den senare lokalen är norra gränsen för mina undersöknin- 

gar i denna del af provinsen. 

Ordningen Coleoptera har alltid för mig varit hufvudsakliga 

föremålet för en noggrann undersökning i faunistiskt hänseende, 

men äfven Diptera och åtskilliga grupper inom Hemiptera, 

Hymenoptera och Neuroptera hafva lämnat mer eller mindre 

viktiga bidrag till den omnämnda bilden. 

Norr och n. o. om den lilla sjön befinner sig den något 

kuperade och på skog rikaste trakten, hvilken erbjuder det största 

intresset och lämnar rikaste utbytet. 

Att här i fordna tider funnits godt om urgamla, jättelika 

representanter för boken och eken visar sig tydligast af de ännu 

kvarstående stubbarna, af hvilka de äldsta hafva en diameter af 

13/4—2 meter och de yngre af 1!/3—1!/2. 

Utom dessa omnämnda trädslag funnos där al, ask, en, gran, 

hägg, rönn, tall eller »fur», som den här kallas; dock äro barr- 

träden representerade af endast spridda individer. Enen blir här 

stundom ända till 4 meter hög. 

Den s. k. undre vegetationen består af asp, björk, en (af 

vanlig buskform), hassel, pil jämte hallon- och björnbärsbuskar 

af flera slag, blåbär, lingon, 77zentalis europea L., Fragaria 

vesca L. och collina EHRH., Tormentilla erecta L., äfvensom 

af ormbunkarna Pferisa quilina L., Polystichum filix mas ROTH. 

och spinulosum D. C., de två sistnämnda »/#7/ces» blifva ofta 

manshöga i skuggan och omkring de stora stenar, som här ym- 

nigt förekomma och under hvars mossbelupna öfverdrag goda 

gömställen finnas för Caraber, Staphyliner, Hemipterer, Myrio- 

poder och Oniscider. 

Vidare växa här de mera låga »ormbunkarna» Polypodium 

vulgare L, phegopteris L., dryopteris L., Cystopteris fragilis 

BERNH., Asplenium filix femina Reinu., Asp. trichomanes L., 

Lycopodium selago L., annotinum L., clavatum L., complana- 

Zum 1. Den senare förekommer eljest sällsynt inom provinsen. 

På något fuktigare ställen frodades Myrtillus uliginosa 

2 
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Drej., Salix pentandra L., fragilis L., samt en och: annan SS. 

nigricans SM., tillika med al och björk, vanligast i buskform. 

Öster och s. o. om Carlstorp är trakten särdeles rik på kärr 

och torfmossar, de förra bevuxna med al, björk och pilarter, 

bland hvilka senare Salix pentandra L. och fragilis L. äro de 

vanligast förekommande. å 

För öfrigt utgöres den hufvudsakligaste vegetationen af arter 

ur släktena Carex, Juncus, Luzula och Lycopodium, hvars alla 

svenska arter (utom L. alpinum Z.) finnas här, äfvensom Poly- 

trichum commune L., och Juniperinum WILD., af hvilka den 

förra arten är dominerande. — 

På mera vattendränkta ställen förekommo Sphagnumarterna 

cymbifolium EHRH., squamosum PERS., acutifolium EHRH., cu- 

spidatum EurH. m. fl, hvilka i förening med dem af Polytri- 

chum bilda täta, mjuka, men försåtliga bäddar, öfver hvilka åt- 

skilliga gångstigar slingra sig. 

Sidorna af dessa senare äro ofta rikt smyckade af den 

_ vackra Cornus suecica L., hvars fyra hvita svepeblad bjärt af- 

sticka mot den gröna mossbädden. 

Pa. något upphöjdare ställen förekomma visserligen asp, ask, 

hägg, lind, rönn, Viburnum opulus I. samt bägge arterna Rham- 

nus, dock talrikast Rh. frangula L., äfven växa här en och 

annan Zvonymus europeus L., Daphne mezereum L. och Car- 

pinus betulus L., men massan af vegetationen var Myrtillus 

nigra GiLis. och uliginosa DREJ. samt Vaccinium vitis idea 1. 

och den fina krypande Oxycoccus palustris PERS. 

Torfmossarnas stränder voro kantade med Andromeda po- 

lifolia L. och Erica tetralix L. samt Lythrum salicaria L., 

och pa själfva mossens ur vattnet uppstigande partier förekom i 

största mängd den nyssnämnda Oxycoccus i sällskap med £rzo- 

phorum latifolium Hoppe, angustifolium RorH, gracile Koch. 

och den till följande släkte öfvergäng bildande arten Zr. vagi- 

natum L., som här var talrikast. 

Bägge arterna af Zrzchophorum, näml. cæspitosum HN och 

alpinum PERS. växte äfven har liksom Czneraria palustris L., 

Typha latifolia L. och Myrica gale L. jämte diverse arter Ca- 

rex och Juncus pa nagot fastare botten. 

Pa sjöstranden, som är stenig och något gräsbevuxen, finnas 
2 
3 
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blott några fa sandiga fläckar, och nästan endast norra sidan 

visar något rikare djurlif. Här påträffades i en liten grund 

källa Hydroporus memnonius Nicor., melanarıus STURM och 

brevis SAHL., alla tre arterna då nya, såväl för faunan som pro- 

vinsen. För öfrigt grepos här HÅ. nigrita GYLL., umbrosus GYLL. 

och obscurus STURM., den senare äfven ny för faunan. 

I själfva vattenytan rörde sig långsamt med nedåt vänd 

rygg Hydrochus elongatus FABR. och brevis Hest. (den senare 

sällsynt), i motsats till de med snabba steg på ytan framilande 

Velia: currens FABR. och Hebrus pusillus FALL. som jämte 

Limosina fontinalis FALL. ögonblickligen dolde sig i källans 

mossbevuxna motsatta brädd. 

I n. 6. ändan af sjön, vid ämynningen påträffades 7 ex. 

af den annars sällsynta Chlenius holosericeus FABR. Längre mot 

väster togos Carabus clathratus L., Leistus rufescens FABR. 

(ny för faunan), Mofiophilus aquaticus L., Loricera pilicornis 

Fasr.*, Clivina fossor L., Dyschirius gibbus Fasr., Elaphrus 

cupreus Durt. och riparius L., Blethisa multipunctata L., 

Bembidium flavipes L., Andree FABR., femoratum STURM., saxa- 

tile GYLL., celere GYLL., assimile GYLL., doris GYLL., 4-macu- 

latum L. och bdiguttatum FABR., Trechus secalis PAYK., Pa- 

trobus excavatus PAYK., Lebia chlorocephala HoFFM., Feroma 

nigrita FABR., anthracina ILLIG., erythropa MARSH. och aterri- 

ma FABR. 

Dessutom förekommo här Amara bifrons GYLL., tibialis 

Payk., Anchomenus assimilis PAYK., sexpunctatus L., parumpunc- 

tatus Fapsr. marginatus L., moestus Durr., viduus PNz. och 

oblongus Fasr., Panageus crux major L., Chlenius nigricornis 

FABR. samt Harpalus aneus L. och Cytilus varius FABR. 

På de ofvannämnda sandfläckarna anträffades Dyschirzus 

thoracicus Fapr., Ælaphrus uliginosus Far. (1 ex.), Dembi- 

dium bipunctatum 1, pallidipenne Luc. Philonthus fuluipes 

Fagr., Lathrobium rufipenne GYLL., de bägge sista arterna täm- 

ligen talrika, i motsats till Zyras collaris PavK. och //yobates 

* För fullständighetens skull har jag uppräknat äfven de vanligaste ar- 

terna, men blott på ett ställe, oaktadt samma art kunnat uppträda på flera 

lokaler. 
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nigricollis PAYK., hvaraf endast ett fåtal observerades. Af Stenus 

påträffades zucrassatus ER., cicindeloides Grav. och filum ER. 

samt vidare Carpalimus scrobiculatus Er., Cryptophagus bi- 

maculatus Pnz., Anthicus sellatus PNz., antherinus L. samt 

flavipes Pnz. 

Bland säfven (Scirpus lacustris och sylvaticus L.) och grä- 

sen pa stranden (Glyceria spectabilis M. K. och aquatica PRESL. 

samt Phragmites communis Fr.) lefde Feronia strenua Pnz., 

Anchomenus dolens Sauı»., Chethartria seminulum PAYK., Phi- 

lonthus nigrita Norv. (i flera ex.), virgo Grav. och micans 

Payk. (den sistnämnda talrik), Stems juno FABR., boops GYLI.., 

carbonarius GYLL , biguttatus 1L., tarsalis LJUNGH samt Stilicus 

rufipes GERM., Poederus riparius L., den senare i mängd; äfven 

togos några ex. af Gymnusa brevicollis PAYK., Myllaena du- 

bia Grav. och M. minuta GERM. 

Pa själfva säfven kröpo eller sutto Cantharzs bicolor PAYK., 

thoracica Oxiv., Donacia mutica DE GEER, dentata Hoppe, 

obscura GYLL. tämligen ymnig, da däremot D. brevicornis GYLL. 

(ny för provinsen) förekom blott i några fa ex.; Ofriga här före- 

kommände arter voro D. thalassina GERM., 2mpressa PAYK. 

och genzculata THoMs. | 
Vidare togos här Chasmodes notatorius GRAV., särdeles 

talrik, i motsats till Libellula cancellata L., Gomphus vulga- 

tissimus L. och Aeschna pratensis MÜLL, som voro fätaligt re- 

presenterade; i deras ställe uppträdde Agrzon minzum HARRIS., 

pulchellum L., najas Harr. rätt talrikt, äfvensom Ephemera 

vulgata L., Nemura cinerea OLuwv., Perla caudata L., Sialis 

lutaria L. och Phryganea striata FARR. 

Af Diptera funnos här Rhaphium longicorne FALL., Doli- 

chopus ungulatus FABR., planitarsis FALL., pennitarsis FALL., 

nitidus FABR., @rosus FALL., pulicarius FALL, Helophilus pen- 

dulus L. och transfugus L., Octeria mantis DE GEER, Lispa 

tentaculata DE GEER, Ephydra palustris FALL., aquila FALL. 

Jurcata Zert., nubilipennis STENH., guadrata FALL. Notto- 

phila caudata FaLL., cinerea FALL., griseola FALL., obscurella 

FALL., guttata FALL., flavipes FALL., Limosina pumilio MEIG., 

Scatomyza scybalaria L., spurca Mkıc., squalida MEIG. samt 

af Cordylura: pubera L., albilabris Meıc., nigrita FALL., hy- 

5 
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dromyzina FALL. och farsea FALL. samt Ptychoptera paludosa 

MEıG. Här växte äfven Lythrum salicaria i stor mängd och 

därpå sutto massor af Galeruca calmariensis L, som förstörde 

bladen genom att äta hål på dem; men blott några fa Vanophyes 

/ythri FABR., som lade ägg på växtens fruktämnen. 

På en vid stranden uppkastad död braxen (Cyprinus brama 

L.) frässade såväl larver som zmagines af Necrodes littoralis 

L., Zhanatophilus dispar HeBst., Necrophorus humator FABR., 

vespillo L. äfvensom Aleochara brevipennis GRAV. samt flera 

arter /Vofiophila, mest cinerea FALL. och griseola FALL. samt 

Ephydra palustris FALL., dessutom sags här Sarcophaga mor- 

tuorum TI. lägga sina agg. 

Pa ytan af sjön hvirflade Gyrznus natator L. och med af- 

mätta sprang Gerris paludum FABR., äfvensom Hydrometra 

stagnorum IL., hvilken i sakta mak gaf sig åstad efter de förra. 

Pa bladen af Nymphaea alba L. svärmade och stundtals 

slogo sig ned Cordylura livens Fasr., Åricia notata FALL. 

litorea FALL. samt ZLzspa tentaculata DE GEER, som ideligen 

oroade de därpå sig i solbaddet badande Donacıa spinosa DE 

GEER och dentata Hoppe, sa att de ofta fingo flytta till ett an- 

nat, mera fridfullt blad af Nuphar luteum L, som växte pa 

grundare vatten. 

Under vattnet simmade några arter af Corzsa, nämligen 

Geoffroyt FIEB., Invid stranden vid sandfläckarna uppträdde den 

dvärgartade Szgara minutissima L. i sådan mängd, att den vid 

lufthämtningen förorsakade ett sorlande, ej olikt ett kokande 

vattens, hvilket tydligast hördes, då man lutade sig ned mot 

vattenytan. 

På åtskilliga ställen, där Iris pseudacorus L. ymnigt växte, 

höllo sig Donacıa affinis Kunze, Aphthona coerulea PAYK. 

samt Selandria serva FABR. 

(Forts.) 

7 



BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER INSEKTENFAUNA 

VON KAMERUN. 

2. 

TAGFALTER 

VON 

CHR. AURIVILLIUS, 

1 
5. 

Fam. Hesperidæ. 

Ich habe absichtlich die Veröffentlichung dieser Abtheilung 

meines Verzeichnisses aufgeschoben um Kenntniss von HOLLANDS 

Revision der afrikanischen Hesperiden® nehmen zu können. 

In systematischer Hinsicht folge ich hier gänzlich dieser 

verdienstvollen Revision ohne jedoch für die Natürlichkeit aller 

Gattungen bürgen zu wollen. Es fehlt mir nämlich ‘gegenwärtig 

an Zeit auf eine genauere Prüfung der Gattungsmerkmale einzu- 

gehen. Es ist sehr zu bedauern, dass HOLLAND keine Ueber- 

sicht der ethiopischen Hesperidengattungen gegeben hat. Eine 

solche Uebersicht würde die Bestimmung der Formen sehr erleich- 

tert haben. Von den meisten Arten habe ich die Typen gesehen 

und kann darum die von HOLLAND gegebene Synonymie fast in 

jedem Falle bestätigen. 

! Siehe Ent. Tidskr, 16, p. 255-268. 

. ? Proc, Zool. Soc. London 1896, p. 2—107 t. I—5: 

119 
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330. Sarangesa grisea Hew. An. N. H. (5) 1. p. 344 

(1878). — micacea Mas. An. E. Fr. (6) 9 Bull. p. 184 (1889). 

— + MAR. NüILL. Nov. USD, pote (age): 

Itoki, Kitta, Bonge. — Februar, April, Dezember, — 

BSS ARTE: 
331. Sarangesa thecla PLÔTZS. E. Z. 40 p. 361 (1879); 

Jahrb. Nassau Ver. 37, p. 30 (1884). — Karscu B. E. Z. 38, 

p. 262 (1893). — HoLLAND Proc. Zool. Soc. 1896, p. 8 t. 5 

f. 14 (1896). — semialba Mas. An. E. Belg. 35. Bull. p. 6 

(1891). 

Itoki, Ekundu. — Januar, Mai. — 2 Jg. 

HOLLANDS Figur ist nicht gut und muss nach einem verflo- 

genen Stiicke gemacht sein. 

332. Celænorrhinus galenus FABR. Ent. syst. 3: I p. 

350 (1793). — Donov. Ins. India t. 48 f. 3 2 (1800). — 

STAUD. Exot. Schm. ı_p. 300 t. 100 (1888). 

Itoki, Kitta, Ekundu, Bonge. — Januar, Februar, April, Mai, 

October. — 2 Yo, 2 99. 

Beim œ ist der grosse gelbe Fleck der Hinterflügel bald 

durch eine fast vollständige schwarze Saumlinie von den schwarz- 

gefleckten Franzen getrennt, bald zwischen den Rippen 2 und 

5 mit den einfarbig gelben Franzen ganz zusammenfliessend. 

333: Celænorrhinus Homeyeri PLOTz S. E. Z. 41 p. 

307 (1880); Jahrb. Nassau. Ver. 37 p. 52 (1884). 

Kitta, Ekundu. — April, Mai — 2 oo’, 3 99. 

Diese Art, welche Holland unbekannt geblieben ist, steht 

dem €. galenus sehr nahe, ist aber von diesem durch das Feh- 

len der gelben Flecken in den Feldern 4 und 5 der Vorderflügel 

durch die geringere Grösse und durch die anderen von PLOTZ 

angeführten Kennzeichen leicht zu trennen. 

334. Celænorrhinus intermixtus n. sp. — Fig. 14. 

Alis supra fuscis, basi brunneo-pilosis, flavomaculatis; an- 

ticis utrinque fere omnino ut in C. galeno maculatis, at area 

ıb ante medium immaculata et pone medium macula trapezoi- 

dali veluti a duabus composita ornata, ciliis fuscis apice brun- 

nescentibus; alis posticis supra ad marginem macula magna rec- 

tangula inter costas 4 et 6, maculis binis liberis in areis 22 et 

3a singulaque in area 64, infra iisdem maculis ut supra at palli- 
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dioribus et adhuc maculis 4 in 1 c, 2 in area septima unaque 

in area discoidali, ciliis flavis nigromaculatis ad apices costa- 

rum. — Long. alar. exporr. 33 mm. 

Itoki Na N'Golo. — Juni — 1 (P}). 

Diese Art steht den vorhergehenden sehr nahe, unterschei- 

det sich aber von beiden dadurch, dass die 

beiden äusseren Flecke im Felde 1b der 

Vorderfliigel zu einem Flecke, welcher auf 

der Innenseite fast gerade abgeschnitten ist, 

vereinigt sind. Der Wurzelfleck desselben 

Feldes fehlt gänzlich. Auf den Hinterflügeln Fig. 14. Celenorrhi- 

ist der grosse gelbe Fleck auf beiden Seiten 7% "rtermixtus. AUR. 

von den Ripppen 4 und 6 scharf begrenzt. 

335. Celænorrhinus rutilans Mas. Bull. Soc. Zool. Fr. 

2 p. 235 (1877). — Mas. & Vuiz. Nov. Lep. ro p. 96 t. 13 

f. 7 (1893). — tergemina HEW. An. N. H. (4) 20 p. 323 (1877 

October). — Woermanni PLÔTZ S. E. Z. 40 p. 362 (1879). 

Itoki, Bonge. — Januar, November. — 2 1. 

336. Celænorrhinus illustris Mas. An. E. Belg. 35 Bull. 

p. 73 (1891). — Mas. & VuILLoT. Nov. Lep. 12 p. 142 t. 20 

f. 2 (1895). 

Kitta. — März — 1 ©. 

337. Celænorrhinus meditrina Hew. An. N. H. (4) 20 

p.6322 (0877). — Mas, & Vom. Nov. Lep. 12 p.-r42 ti 20 

f. 1 (1895). — HoLLAND Proc. Zool. Soc. 1896 p. 12 t. 3 f. 2 

(1896). — zuterniplaga Mas. An. E. Belg. 35 Bull. p. 73 

(7891)... — Mar. & Voice. © Nov Lep. 12 p. 142 to 20 fl I 

(1895). 
Kitta, N’Dian, Bonge. — April, Mai, Juni, Dezember. — 

Io, 5 PP. 
Die Weibchen haben viel kleinere Flecke als die Männchen, 

bei ihnen fehlt gewöhnlich der gelbe Fleck im Felde ıb der 

Vorderflügel vor der Mitte sowie auch die gelbe Farbe an der 

Wurzel des Vorderrandes, 

338. Celænorrhinus atratus MaB. An. E. Belg. 35 

Bull. p. 74 (1891). — collucens Horz. Ent. News 5 p. go t. 

3 f. 3, 4 (1894). 
Kamerum (DUSÉN). — 1 Ex. 
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336. Celenorrhinus boadicea Hew. An. N. H. (4) 

20 p. 323 (1877). — HOLLAND Proc. ‘Zool. Soc. 1896 p. 14 t. 

3 f. 1 (1896). — atratus How. Ent. News 5 p. 95 t. 3. f. 5 

(1894). 
Kitta. — März — 1 ©. 

340. Celænorrhinus proximus MAB. Bull. Soc. Zool. 

Fr: pop. 30 (1877); An. B. Fr. (6) ro D. 317 t. 93 fa (pepe. 

— elmina Prötz. S. E. Z. 40 p. 362 (1870). 

Bonge. — October, November, Dezember. — 4 oo’, 2 99. 

341. Tagiades flesus Far. Spec. Ins. 2 p. 135 (1781). — 

ophkion®. puny Il. Exot, Ins. 3.t. 17 f..1.2(1782), soon 

Suppl. (Cram, t 26 fi 44 © (1797). | 

Itoki, Vevoka, Bonge, — Februar, Juni, November. — 3 

do, 2 8. 
342. Eagris denuba Prörz S. E. Z. 40 p. 361 (1879); 

Jahrb. Nassau. Ver. 37 p. 30 (1884). — HOLE. Proc. Zool. 

Soc. 1896 p. 18 t. 5 f. 2 (1806). — decolor Mas. An. E. Fr. 

(6) 9 Bull. p. 155. (1829). 

Bonge..— Dezember — Tce 

343. Hesperia Plötzi Auriv. Ent. Tidskr. ‘12: p. 227 

(1891). — spzo PLÔTZ Mith. naturw. Ver. N. Vorp. und Rü- 

gen. 15° p.. 21/(1884). — Map. An. E. Er. (6) ro p. 30 t. 3 

f. 9 (1890). 
Bonge. — Dezember. — 1 œ, 1 Q. 

344. Acleros Plétzi Mas. An. E. Fr. (6)- 9 Bull. p. 

162 (1889). — Hoty. Proc. Zool. Soc. 1896 p. 29 t. 2 f. 7 

(1896). — Zeucopygus PLOTz. S. E. Z. 40 p. 360 (1879). 

Bonge. — November, Dezember. — 1 g, 1 9. 

Das Weibchen hat wie die Weibchen aller Arten dieser 

Gattung weisse Fleckchen auf den Vorderflügeln. 

345. Acleros placidus PLÔTZ S. E. Z. 40 p. 360 (1879); 

45 p. 157 (1884). — Hour. Proc. Zool. Soc. 1896 p. 29 t. 2 

f. 19 (1896). — Öiguttulus MAB. An. E. Fr. (6) 9 Bull. p. 167 

(1889). 

3 Pierygospidea ophion WALLENGR. Rhop, Caffr. p. 53 ist nicht diese 

Art, sondern Zagris phyllophila TRIMEN. 
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Itoki, Bonge. — Januar, September — November. — 2 

oo, 3 EP | 
Das Endglied der Palpen ist bei dieser Art kaum halb so 

lang wie bei den übrigen Arten. Ein neuer Beweis fiir die 

Unbeständigkeit der Gattungsmerkmale der Hesperiden. 

346. Acleros substrigatus HoLL. Ent. News 5 p. 28 t. 

Ht, To, 110 (F804). 

Kitta, Ekundu, Bonge. — März, Mai, Juli, November. — 

Biota 2-98 
Bei dieser Art ist das Endglied der Palpen eben so lang 

wie bei A. /lötzi MAB. 

347. Gorgyra abure PLötz S. E. Z. 40 p. 359 (1879); 

45 p. 153 (1884). 
Itoki, N’Dian. — Februar, Juni. — 2 So, 1 9. 

348. Gorgyra minima HoLL. Proc. Zool. Soc. 1896 p. 

33 t. 4 f. 24 (1896). 

Bonge. — Dezember. — 1 9. 

349. Gorgyra aretina Hew. An. N. H. (5) ı p. 343 

(1878). — dolus PLÔTZ S. E. Z. 40 p. 358 (1879). — KARSCH 

Bre 2. 38 pr 2609, 260112 16 f.: 23, (1893). 

Kitta. — April, Mai. — 2 Oo. 

350. Gastrocheta meza Hew. An. N. H. (4) 19 p. 79 

(1877). — HOLLAND Proc. Zool. Soc. 1896 p. 38 t. 2 f. 9 

(1896). — datea PLÔTZ S. E. Z. 40 p. 359 (1879). — bubovi 

Rags B Er Z? 38792250: 296: f., 10 (1893). 

Bonge. — September. — 2 Yo, 1 ©. 

351. Gastrocheta cybeutes HOLLAND Ent. News 5 p. 

94 t. 3 f. 15 (1894). 
N’Dian, Bonge. — Mai, October. — 2 Jg. 

352. Oxypalpus ignita Mas. An. E. Fr. (5) 7 Bull. p. 

10001877): —> HOLL. Proc: Zool: Soc, 1896 p. 39 t:.3- f. 12 

(1896). — pyrosa PLörz. Sj E. Z. 40 p. 356 (1879). — gzs- 

gon Mas. An. E. Belg. 35 Bull. p. 172 (1891). — Mas. & 

Vu.) Nov, Rep. rOeps 95. t. 13 f.,6 (1893). 

Bonge. — September, November. — 2 1. 

353. Osmodes laronia Hew. Descr. Hesper. p. 35 (1868). 

— HOLLAND Proc. Zool. Soc. 1896 p. 40 t. 4 f. 1,.2 (1896). 

Itoki, Ekundu. — Februar. — 1 qd’, 1 Q. 
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354. Osmodes adosus MAB. An. E. Fr. (6) 9 Bull. p. 149 

(1889). — HoLL. Proc. Zool. Soc. 1896 p. 41 t. 4 f. 10 (1896). 

Itoki, N’Dian, Bonge, Bibundi. — Januar— März, Mai, Oc- 

tober-Dezember. — 7 So, 4 QQ. 

Ich habe unsere Stücke mit den Typen in STAUDINGERS 

Sammlung verglichen und als adosus bestimmt. Von HOLLANDS 

Figur weichen sie jedoch nicht unerheblich ab durch die viel 

dunklere gelbe Farbe der Oberseite, durch den am Vorderrande 

kaum erweiterten und vorne von der Rippe 8 begrenzten schwarzen 

Saum der Hinterfliigel und durch die hellere, nur in der Mitte 

zwischen den weissen Punkten schwarzbraune Grundfarbe der Unter- 

seite der Hinterflügel. Der scharf begrenzte (in HOLLANDS Figur ist 

er schattenähnlich), rothbraune Schuppenfleck des & liegt bei 

dieser Art fast ganz in der Mittelzelle und erreicht die Rippe 6. 

Bei fast allen übrigen Arten liegt dieser Fleck hauptsächlich in 

den Feldern rc und 2 und nur mit einem kleinen Theil in 

der Mittelzelle. 

355. Osmodes distincta HorL. Proc. Zool. Soc. 1896 

past 4 f. 76408096). 

Ekundu. — April, Mai. — 2 œ. 

356. Osmodes costatus n. sp. — Fig. 15. — Alis infra 

rufescente-brunneis aut rufescente-fuscis area 

anali latissime nigra, anticis macula indistincta 

areæ 1b, maculis tribus elongatis in areis 2—4, 

maculis duabus in apice cellule discoidalis tri- 

busque subapicalibus in areis 6—8 flavis; po- 

sticis punctis 4 niveis nigrocinctis (in Ic, 

Fig. 15 Osmades 445, 7 et in cellula disc.) maculisque male 

castatus. AURIV.  definitis submarginalibus flavis, quarum illa in 

area IC a margine remota et puncto niveo annexa. 

o. Alis anticis supra brunneo-aureis, medio pallidioribus 

macula pone medium marginis postici costam secundam attin 

gente, striga in cellula disc., macula elongata triangulari pone 

apicem cellule, linea marginali costisque omnibus nigris; alis 

posticis atris macula maxima media squamosa brunnea, pone 

maculam latissime aureis linea marginali tenuissima nigra; ciliis 

aureis —. Long alar. exporr. 52 mm. 

9. Alis supra fuscis, anticis maculis 7 flavis, una sub. 
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quadrata in 1b, duabus elongatis in areis 2 et 3, duabus con- 

nexis in apice cellulæ discoidalis duabusque in areis 6 et 7; po- 

sticis pone medium fascia transversa flava inter costas 1b. et 6. 

— Long alar. exporr. 31 mm. 

Itoki. — Februar, März. — 1 &, 1 ©. 

Diese hübsche Art steht offenbar dem ©. Bang-Haasi Hour. 

am nächsten und unterscheidet sich von dieser Art besonders da- 

durch, dass die Vorderfliigel oben bis zum Saume goldbraun 

sind mit schwarzen Rippen. Sie ist vielleicht nur eine Lokal- 

form von ©. Bang-Haast. 

357. Rhabdomantis galatia HEW. Descr. Hesper. p. 36 

(1868). — HOLLAND. Proc. Zool. Soc. 1896 p. 45 t. 3 f. 8,15 

(1896). — rhabdophorus Mas. An. E. Fr. (6) 9 Bull. p. 149 

(1889). 

Kitta, Ekundu. — April, Juni. — 3 fd), 1, Q. 

358. Hypoleucis tripunctata Mas. An. E. Belg. 35 

Bull. p. 69 (1891). — Zitanofa Karscu. B. E. Z. 38 p. 254 t. 

6: £5 (1893). 

Kitta. — März. — 1 ©. 

359. Hypoleucis ophiusa HEW. ‘Trans. Ent. Soc. Lon- 

don (3) 2 p. 497 (1866); Exot. Butt. Hesperia t. 5 f. 46—48 

(1872). 

itoki, Kitta, Itoki Na N’Golo, Bonge. — Februar, April, 

Juni, September. — 3 Yo, 3 98. 

360. Hypoleucis cretacea SNELLEN. Tijdschr. v. Ent. 

(2) 7 p. 27 t. 2 f. 4--6 (1872). — camerona PLOTz. S. E. Z. 

40 p. 356 (1879). — /eucosoma Map. Pet. Nouv. Ent. 2 p. 114 

(1877). 
Itoki, Kitta, Bonge. — Februar, April, November. — 2 

Fe, 2 99. 
361. Parnara detecta TRIMEN Trans. Ent. Soc. Lon- 

2041893 p. 140 t, 2 f 12 (1593). 

Itoki, Kitta. -— Januar, Marz. — 3 So, 2 od’. 

362. Semalea pulvina PLOTz. S. E. Z. 40 p. 353 (1879). 

— Hou. Proc. Zool. Soc. 1896 p. 65 t. 2 f. 14 (1896). —- 

carbo Mas. An®E. Fr. (6) 9 Bull. p. 169 (1889). 

Itoki, Ekundu, Bonge. — Februar, Juni, September, De- 

zember. — 5 Yo, 1 ©. 
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363. Semalea nox MAB. An. E. Belg. 35 Bull. p. 168 

(1891). -— HoLL. ‚Proc. Zool: Soc. 1896 p. 66 t. 4 f. 20 (1896). 

Kitta. — April. — 1 9. 

364. Baoris fatuellus Hoprr. Monatsb. Akad. Wiss. 

Berlin 1855 p. 643 (1855); Peters Reise Mossamb. p. 417 t. 

27, EVE AN(E862) 

Itoki, Bonge. — Februar, November. — 3 SS: 

365. Baoris ilias PLOTz S. E. Z. 40 p. 355 (1879); 

44. p. 038 (1833). ==) HOLE Proc. Zool. Soc: 2896op: ÖKAS 

fi, 07) (7800). 

Itoki, Bonge. — Februar, September. — 3 œ®. 

366. Baoris Alberti HOLL. Proc. Zool. Soc. 1896 p. 

6 tenia 806). 

Kitta, N’Dian, Bonge. — April, Mai, November. — 7 

Jo, 2 PS. 
367. Baoris netopha Hew. An. N. H. (5) I P- 345 

(1878). — ”oncilgonis PLOTZ S. E. Z. 43 p. 450 (1882). — 

‘TRIMEN Trans. Ent. Soc. London 1893 p. 139 t. 8 f. 11.(1893). 

— «cojo KARSCH.. BEN Z. 38 p. 250 t. 6 tage 593), 

Ekundu. — Juni. — 1 Q. 

368. Pardaleodes edipus CRAMER Pap. Exot. 4 t. 366 

f. E. F. (1782). — Sraup. Exot. Schm. 1 p. 301 t. 100 (1888). 

95 sator Doust. ı& Hew. Gen DU Lep. it. 7982 mere) 

Ueberall. — Januar, Februar, April—Juni, September—De- 

zember.. — Zaklreiche Stiicke. 

369. Pardaleodes Reichenowi PLOTz 5S. E. Z. 40 p. 

357 (1879)., —. MOLL... Proc; Zool. Soc. 1896) p. 70 t. Sarnen 

(1896). — festus Mas. An. E. Fr. (6) 10 p. 33 t. 3 f. 2 (1890). 

Bonge. — October. — 1 g. 

370. Pardaleodes xanthias Mas. An. E. Belg. 35 Bull. 

pa 117.(1891). — HOLLAND Proc. Zool. Soc. 1896°p. 78 t. 3 

faa ance): 

Itoki. — März. — 1 Q. 

341. Ceratrichia phocion’ FABR. Spec. Ins, 20 pr rise 

(1781). — BUTLER. Cat. Fabr. Lep. p. 274 t. 3 f. 14 (1870), 

Itoki, Kitta, Ekundu, Itoki Na N'Golo, Bonge. — Januar, 

März, Mai, Juni, October. — 2 Ad, 7 99. 

372. Ceratrichia fasciata n. sp. — Fig. 16. 
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Alis anticis supra fuscis, basi sparse flavosetosis et medio 

fascia transversa flava inter costas rb et. 11 extensa punctoque 

vitreo in area 6, infra ad costam late flavescentibus et ante mar- 

ginem brunneo-flavis, punctis minutissimis albis, fusco-cinctis in 

areis 4, 5, 7—9; alis posticis supra, flavis, basi, 

margine costali lato, vittaque ante marginem 

interiorem subduplice nigris, infra flavis punc- 

tis albis vel subargenteis, fuscocinctis circiter 

II, omnino ut in specie præcedenti dispositis 

ornatis. 9. — Long alar. exporr. 29 mm. Wig 216) Coran 

Kamerun (KNÖPPEL). — 1 9. Jasciata,  AURIV. 

373: .Ceratrichia flava Hrw. Ann. N. 

H. (5) I p. .343. (1878)..— HOLLAND Proc. Zool. Soc. 1896 

Be poets 3° 6,14 (18096). — chariia Puorz SE. Z. 40. p. 

356 (1879). 
Itoki Na N’Golo. — Juni. — 3 Yo‘. 

Der schwarze Saum der Vorderfliigel ist viel schmäler als 

in HOLLANDS Figur und schliesst keinen gelben Fleck ein. Der 

gelbe Fleck ist nämlich mit der Grundfarbe verbunden. 

3742; Ceratrichia ‘argyrosticta. PrörTzyS. Es-Z: 40 -p: 

358 (1879). 
Kitta. —— März. — 1 ©. 

Das vorliegende Stück ist sicher PLOTz's Art. Ob es aber 

dieselbe Form ist, welche HOLLAND als flava © betrachtet 

scheint mir etwas zweifelhaft. 

375. Andronymus leander PLOTz S. E. Z. 40 p. 360 

(1879); 45 p. 154 (1884). — Auriv. Ent. Tidskr. 16 t. 2 f.5 

(2895). — evander Mas. An. E. Fr. (6) 10. p. 30 t. 3 f. 4 (1390). 

Itoki, N’Dian, Bonge. — Februar, Juni, September— Dezem- 

ee Hera 5. Ye: 
HOLLAND führt evander MAB. mit Unrecht zu philander, 

denn MABILLE sagt ausdrücklich in dem Text, dass die Flecke 

gelblich sind. Uebrigens scheint es mir unmöglich die Stücke 

mit weissen Zeichnungen als besondere Art aufzufassen. Unter 

den mir vorliegenden Stücken giebt es mehrere, deren Flecke 

gelblich weiss sind und welche darum ganz in der Mitte stehen, 

Bei allen Stücken aus Kamerun ist der Fleck in ıb der Vor- 

derflügel ganz wie in MABILLE'S Figur klein und berührt nicht 
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die Rippe 2, wie in HOPFFERS Figur von phzlander. Ich besitze 

leider nicht ##z/ander aus Süd-Ost-Afrika und kann darurn nicht 

entscheiden, ob dieses Kennzeichen beständig ist. Nach KARSCH 

(B. E. Z. 38 p. 260) ist indessen dieser Fleck »ausserordentlich 

variabel». Wenn er darin recht hat, bin ich überzeugt, dass 

philander und leander eine Art sind. 

SJÖSTEDT beschreibt die Raupe (Ent. Tidskr. 16 T. 2 F. 5) 

auf folgende Weise: »grün, weissgepudert, mit rothem, gelbge- 

flecktem Kopfe’ (Fig. 5 a) "Die Puppe ruht in einem zusam- 

mengebogenen Blatte und ist grauweiss mit etwas dunklerer 

Rückenseite». 

376. Hidari cenira Hew. Exot. Butt. Hesperia t. 2 f. 15, 

116. (1867). —- HOLL.” Proce. Zool.-Soc., 1300 ps Sort 221.35 

(1896). 

Ekundu, Bonge. — Juni, Dezember. — 3 oo’. 

377. Hidari iricolor HOLLAND Ent. News 1 p. 156 

(1896); Proc! Zool: "Soc 1896 p. 82417800) 

N’Dian. — Mai. — 1 ©. 

378. Pteroteinon laufella Hew. Exot. Butt. Hesperia 

t02 128, 30 (18067). 

Itoki, Bonge. -— Januar, Februar, October. — 5 œ. 

379. Ortholexis melichroptera KARSCH. Ent. Nachr. 21 

Pp. 320 (1895). 
N’Dian. — Mai. — 1 ©. 

Das vorliegende Stiick hat eine Fliigelspannung von 54 mm. 

und stimmt völlig mit Karscu’s Beschreibung überein. Äusser- 

lich erinnert diese eigenthümliche Art sehr an Chorisioneura 

apicalis MaB. (= Loxolexis percnoptera KARSCH). Eine dritte 

Form, welche vielleicht mit Ch. apzcalis zusammenfällt, ist As. 

ctopterus Fohnstont BUTL. Hinsichtlich dieser Art hat HOLLAND — 

einen merkwürdigen Fehler begangen. Zuerst bildet er in Ent. 

News 5 t. 1 f. 8 als Johnston? ein Stück ab, welches dem Ty- 

pus im Brit. Museum sehr unähnlich ist und möglicher weise 

das o sein könnte, wahrscheinlich aber eine ganz andere Art ist; 

später in Proc. Zool. Soc. 1896 p. 74 t. 2 f. 18 citiert er diese 

Figur, giebt aber auch eine neue Abbildung, die jedoch eine 

dritte, ganz fremde Art darstellt, welche gar nichts mit den bei- 

den anderen zu thun hat. 
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380. Cænides dacela Hew. An. Na H. (4) 81 p. 451 

(1876). — HoLLAND Proc. Zool. Soc. 1896 p. 86 t. 2 f. 2 0%, 

ters tunes INTO) =) ya» PUOTA 'S. Ex Z. 40 pr-353 

{1879). — podora PLÔTZ. S. E. Z. 45 p. 150 (1884). 

Itoki. — Februar. — 1 g. 

381. Cænides maracanda Hew. An, N. H. (4) 18 p. 

450 (1876). — HOLLAND. Proc. Zool. Soc. 1896 p. 88 t. 1 f. 

4 (1896). 

Kamerun (DUSÉN). — I ©. 

382. Cænides Luehderi PLÔTZ S. E. Z. 40 p. 357 

(1879); 45 p- 147 (1884). — Fig. 17. 
N’Dian. — Mai. — 1 ©. 

Ich habe dieses Weibchen mit dem o im Greifswalder- 

Museum verglichen und glaube sicher, 

dass sie zu derselben Art gehören. Beim 9 

sind die Flecke in der Mittelzelle der 

Vorderflügel vereinigt und in ıb stehen 

an der Rippe ı zwei breit getrennte 

gelbe Flecke. HOLLAND kannte nicht 

diese Art, welche sicher zu Canides ge- 

hört und mit C. Shri nahe verwandt Fig. 17. Cenides Luehderi. 

ist. Pros 9, 

383.1. C.. Stohr Karsen. -B. E.,Z..38' Pyr252 ta 048.6 

(1893). 
Kitta. — April. — 1 Oo. 

384. C. benga HoLLAnD Ent. News 2 p. 4 (1891); 

Eroe. Zool, Soc... 1896p. 89 t.1r-/f.013, (1396): 

Itoki, Bonge. — Februar, November. — 1 JS, 1 Q. 

385. C. cylinda Hew. An. N. H. (4) 18 p. 449 (1876). 

— HOLLAND. Proc. Zool. Soc, 1896 p. 89 t. 1 f. 12 (1896). 

— calpis KARSCH. B. E. Z. 38 p. 252 t. 6 f. 4 (1893). 

Bonge. — October—Dezember. -— 6 Jg. 

386. C. corduba Hew. An. N. H. (4) 18 p. 454 (1876). 

— massiva MAB. & VutLu. Nov. Lep. p. 21 t. 3 f. 4 (1891). 

Bonge. — Dezember. — 2 99. 

Von dieser Art sind, wie auch HOLLAND hervorhebt, nur 

22 bekannt. Ich halte corduba für das Q von C. dacena. 

387. C. hidaroides n. sp. — Fig, 18. 

Entomol. Tidskr. Arg. 17, H. 4 (1896). 129 19 
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Alis obscure brunneo-fuscis; anticis utrinque maculis 8 albis 

subvitreis, singula magna subquadrangula in cellula discoidali et 

in area 2, duabus parvis suprapositis linea tenui separatis in 

area 1b, striga parva transversa in medio arez 32, punctisque 

tribus in linea obliqua dispositis in areis 6—-8; posticis supra 

unicoloribus, infra nigrescentibus, margine late 

obscure brunnescente. — Long, alar. exporr. 

42 mm. 

Ekundu (LOFDAHL). — Juni. — 1 (92). 

Diese neue Art erinnert oben sehr an das 

Weibchen von Hidari cenira HEw., hat aber 

im Felde 1 b zwei über einander gestellte weisse 

i Flecke und eine verschiedene fast einfarbige 
Fig. 18. Cenides hi- 

Unterseite. 
daroides. AURIV. 9. 

388. Artitropa comus CRAMER Pap. 

Exot. 4 p. 212 t. 391 f. N, O (1782). — Aelops Drury. IN: 

Exot. Ins. 3 p. 45 t. 33 f. 2, 3 (1782). — enmus DONOY. Ins: 

India tt tr 2.(1800). 

Bonge. — October—Dezember. — I œ, 2 99. 

389. Rhopalocampta forestan CRAMER Pap. Exot. 4 p. 

2 ho) t. 391 vf BE; F-(r782);.— TRIMEN S.  Afr. Butt) spin gee 

t. 2 if. 6, GR (TI) 

Kitta, Bonge. — April, October. — Zahlreiche Stiicke. 

Von dieser Art wurde von SJOSTEDT eine Anzahl aus der Raupe 

gezogen. Die Raupe (Ent. Tidskr. 16 t. 2 f. 4) hat nach SJö- 

STEDT »eine bläuliche Grundfarbe mit dunklen Querstrichen». 

Jedes Glied hat vorne eine breite dunkelbraune Querbinde und 

dahinter 2 oder 3 (die Glieder 4—g) Querlinien. Auf den 

Gliedern ı— 3 reicht die Querbinde zu den Füssen, sonst nur 

bis zur Höhe des Athemloches; auf den Gliedern 5-—11 schliesst 

die Querbinde jederseits einen hellen Strich ein und auf den 

Gliedern 5—10 sicht man zwischen der ersten und zweiten Quer- 

linie eine abgekürzte Linie auf der Mitte des Rückens. Der Kopf 

ist gelb mit zwei Querreihen schwarzer Punkte, von denen die 

obere aus 6, die untere aus 5 Punkten besteht Die Puppe (Fig. 

4a, 4b) ist grünlich, weissbestäubt und hat zwei kurze schwarze 

Spitzen jederseits am Vorderrande des Mittelrückens und eine auf 

der Mitte des Kopfes. 
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390. Rhopalocampta necho PLOTZ S. E. Z. 45 p. 63 

(1884). — hanno Mas. & VuILL. Nov. Lep. p. 18 t. 3 f. 1 

(1891). 

Bonge. — November. — 1 Q. 

391. Rhopalocampta chalybe DouBL. & Hew. Gen. D. 

Lep. t. 79 f. 2 (1852). — dzx@ Donov. Nat. Repos. 5 t. 165 (1827). 

Itoki, N’Dian. --- Februar, Mai. — 2 So. 

392. Rhopalocampta iphis Drury. Ill. Exot, Ins. 2 t. 

15 f. 3, 4 (1773). — phidias Cramer. Pap. Exot. 3 t. 244 f. 

A. (1779). 
Kitta, Bonge. — April, Dezember. — 2 gg, 1 9. 

Die Raupe (Ent. Tidskr. 16 t. 2 f. 3) ist sammtbraun, etwas 

in Violett ziehend, mit zahlreichen gelben Flecken, deren An- 

ordnung am besten durch die Figur ersichtlich ist. Der Kopf 

ist roth. Die Puppe (Fig. 3a, 3b) ist glänzend, gelblich (?) mit 

schwarzen Zeichnungen; an den Vorderecken des Mittelrückens 

und am Kopfe findet sich je ein stumpfer, rothbrauner Vor- 

sprung. Die Analspitze endet mit zwei langen, rechtwinkelig 

abstehenden Zweigen. 

Wenn man die Lokalfaunen Afrikas nach den bisher veröf- 

fentlichten Verzeichnissen beurtheilen darf, muss Kameruns eine 

der an Tagfalter reichsten Gegenden Afrikas sein. Während 

seines Aufenthaltes in Kamerun sammelte SJÖSTEDT, wie aus 

meinem, jetzt abgeschlossenen Verzeichniss hervorgeht, in dem 

kleinen Gebiete zwischen dem Kamerun-Berge und dem N’Dian 

Flusse nicht weniger als 392 Arten von Tagfaltern. Aus dem sehr 

grossen Gebiete, welches ganz Süd-Afrika südlich vom Wendekreise 

des Steinbockes umfasst, führt TRIMEN in seinem vorzüglichen Werke 

nicht mehr als 387 Arten auf. Aus der grossenInsel Madagascar, 

welche in den letzten Jahren von zahlreichen Sammlern besucht 

wurde, sind nach MABILLE nur 255 Arten von Tagfaltern bekannt. 

Von übrigen Lokalverzeichnissen mag hier erwähnt werden SCHAUS'S 

& CLEMENTS aus Sierra Leona mit 211 Arten, KARSCH'S aus 

dem Togo-Lande mit 220 Arten und PLÔTZ's Verzeichniss über 
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Professor BUCHHOLZ Ausbeute mit 280 Arten. Professor Bucn- 

HOLZ sammelte indessen nicht nur in Ashanti und Gabun, son- 

dern auch und hauptsächlich in Kamerun. Alle tibrigen Lokal- 

angaben stehen in Artanzahl weit hinter den von SJÖSTEDT in 

Kamerun gemachten Sammlungen. 

Auf diese Frage werde ich später in meiner Revision der 

Tagfalter Afrikas zuriickkommen. 
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JOHAN ALFRED WISTRÖM. 

Ehuru Entomologiska Föreningen ännu ej upplefvat mer än 

17 år har hon dock redan genom döden förlorat flera af de med- 

lemmar, som vid hennes stiftelse med glädje emottogo kallelsen 

att inträda i den unga föreningen och genom sin anslutning till 

hennes sträfvanden uppmuntrade dem, som hade att öfvervinna 

de första årens svårigheter. 

Äfven under det nu snart afslutade året har Föreningen ty- 

värr förlorat en af dessa trogna och intresserade medarbetare. 

Adjunkten vid Hudiksvalls högre elementarläroverk, R. W. O. 

Fil. D:r J. A. WısrtröMm afled nämligen efter endast några da- 

gars sjukdom den 5 juli 1896 å sitt sommarställe Lingarö utan- 

för Hudiksvall. 

Wıström föddes den 28 augusti 1830 i Gefle, där fadern 

var åkare. Efter att hafva genomgått Gefle skola inskrefs W. 
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1851 1 Gestrike-Helsinge nation 1 Upsala, aflade 1857 filosof. 

kandidatexamen och promoverades samma ar till filosof. doktor. 

Under aren 1857—1859 tjänstgjorde W. såsom vikarierande lä- 

rare dels vid Katarina och dels vid Klara läroverk i Stockholm 

samt utnämndes 1859 till adjunkt vid Hudiksvalls h. elementar- 

läroverk, där han tjänstgjorde ända till sin död. 

Redan tidigt synes W:s håg för naturalhistorien hafva vak- 

nat, och han bibehöll sitt intresse för densamma oförändradt 

ända till sin död, äfven då på senare åren ett annat studium, 

fornforskningens, upptog en betydande del af hans lediga tid. 

Såsom gradualafhandling försvarade W. en uppsats med titel: 

»Botaniska och geologiska iakttagelser öfver Dalelfvens flodom- 

råde i Upland», De forskningar, med afseende på växternas ut- 

bredning, hvilka han sålunda påbörjat just i gränsområdet mellan 

den sydsvenska och den nordsvenska floran och faunan fortsatte 

han sedermera med stor ifver inom provinsen Helsingland och i 

angränsande delar af Dalarne, Herjeådalen, Jämtland och Medel- 

pad. För detta ändamål besökte han under sommarferierna olika 

delar af provinsen samt isynnerhet de mera aflägsna och mindre 

kända gränstrakterna inom Loos, Färila, Bjuråkes och Hassela 

socknar. 

Resultaten af dessa undersökningar af Helsinglands flora 

finnas nedlagda i två afhandlingar med titel: Botaniska iakt- 

tagelser under vandringar inom Ljusnans floddal (i Hudiksvalls 

Elementarläroverks program för 1864) samt Helsinglands fane- 

rogama växter och ormbunkar. Gefle, 1867. 8:0. 

Redan före sin ankomst till Helsingland hade W. idkat en- 

tomologiska studier samt medförde till Hudiksvall en mindre 

samling af insekter (hufvudsakligen skalbaggar), som af honom 

insamlats i Upland och Stockholmstrakten. Provinsen Helsing- 

land, som förut aldrig blifvit undersökt af någon entomolog, er- 

bjöd nu ett synnerligt tacksamt fält för entomologiska studier, 

och W, var ej sen att börja anlägga en samling insekter fran 

provinsen. Dessa studier togo under midten och senare hälften 

af 1860-talet ökad fart, sedan några af hans lärjungar samt då- 

varande inspektoren vid Iggesunds bruk A. WANGDAHL äfven bör- 

jat att lifligt intressera sig för entomologien. Insekter, hufvud- 

sakligen skalbaggar och fjärilar, insamlades nu flitigt under ut- 
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flykterna till landskapets olika delar, och W. såg sig härigenom 

i stånd att 1871 utgifva en förteckning öfver »Provinsens Hel- 

singlands MACROLEPIDOPTERA» (Läroverksprogr.). Denna förteck- 

ning upptager 53 arter dagfjärilar, 13 skymningsfjärilar, 41 spin- 

nare, 65 nattflyn och 73 mätarefjärilar, tillsammans alltså 245 arter. 

Ehuru sedermera äfven rätt manga andra arter blifvit funna inom 

provinsen, lämnar dock denna förteckning en ganska god bild 

af Helsinglands fjärilfauna samt visar, att provinsen liksom för 

botanisten så äfven för entomologen är af stort intresse, enär 

flera arter inom densamma hafva syd- eller nord-gränsen för sitt 

utbredningsområde. Då afhandlingen utgafs fanns intet arbete 

öfver våra nattflyn och mätarefjärilar, ej ens någon förteckning 

öfver de dittills i Sverige funna arterna, och arternas bestämning 

var derföre förenad med ganska stort besvär. Det oaktadt är 

förteckningen mycket tillförlitlig med afseende på arternas be- 

stämning och torde på sin höjd innehålla ett par mycket förlåt- 

liga misstag. 

Sommaren 1871 företog W., i sällskap med akademiad- 

junkten C. G. THOMSON i Lund, hvarvid äfven undertecknad, då 

nyblifven student, hade det stora nöjet att medfölja, en botanisk 

och entomologisk resa öfver Sundsvall och Östersund till Åre- 

skutan samt trakterna omkring Skalstugan vid riksgränsen. Un- 

der denna resa blefvo Jämtlands fjälltrakter för första gången 

närmare undersökta i entomologiskt hänseende samt flera insekt- 

arter anträffade, som förut endast varit kända inom vårt land 

från dess nordligaste delar. Under de följande årens sommar- 

ferier företog W. upprepade resor till olika delar af vårt land 

samt äfven till utlandet dels i rent naturhistoriskt syfte, dels för 

att vårda sin hälsa. Äfven i senare fallet sökte han emellertid 

att så långt krafterna det medgåfvo begagna tillfället att äfven 

göra naturhistoriska samlingar. Bland dessa resor må nämnas 

till Gotland 1873, till Medevi 1875, till: Karlsbad 1884, till 

Jämtland 1888 och 1889 samt till Dalarne, Östergötland och 

Nerike. 

Nir den om Helsinglands fornminnen sa högt förtjänte kon- 

traktsprosten LARS LANDGREN år 1876 blifvit utnämnd till biskop 

i Hernösands stift, utsågs W. till hans efterträdare såsom ordfö- 

rande i Helsinglands fornminnessällskap. I denna egenskap ver- 
a 
PÅ 
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kade han sedan ända till sin död ifrigt för bevarandet af provinsens 

fornminnen och för spridandet af kunskap om dem bland dess 

befolkning. Det är ej här platsen att närmare redogöra för hans 

verksamhet såsom ordförande i fornminnessällskapet. Vi vilja 

endast påminna därom, att denna verksamhet fick sitt erkännande 

därigenom, att W. 1872 kallades till korresponderande ledamot 

af K. Witterhets-, Historie- och Antikvitets-Akademien. 

När W. tillträdde sin befattning såsom lärare vid Hudiks- 

valls elementarläroverk ägde skolan inga eller högst obetydliga 

naturhistoriska samlingar. Nu däremot lämnar han sin efterträ- 

dare i arf ett museum, som tillfullo torde motsvara ett läroverks 

behof samt dessutom i flera hänseenden, särskildt med afseende 

på fågelsamlingen!, kan betraktas såsom ett provinsial-museum, 

hvilket lämnar en fullständig bild af de former, som förekomma 

inom landskapet. De flesta af dessa föremål har W. själf ej al- 

lenast insamlat, utan äfven preparerat. 

W. var en flärdfri och anspråkslös man med enkla vanor, som 

arbetade och studerade ej för att vinna yttre utmärkelse, utan 

emedan ett lefvande intresse och kärlek till naturen dref honom 

att göra det. Han omfattade därför också med synnerlig värme 

och intresse de lärjungar, som hyste håg för hans ämne, och 

gjorde allt hvad i hans förmåga stod för att uppmuntra och hjälpa 

dem i deras studier. Undertecknad, som näst sin fader har ho- 

nom att tacka för den första handledningen vid naturens och 

särskildt insekternas studium, skall därför också alltid bibehålla 

den gamle läraren i ett kärt och tacksamt minne. 

W. var från och med detta år berättigad till pension och 

hade för afsikt att sedermera bosätta sig i Stockholm för att då 

helt och hållet kunna ägna sig åt sina älsklingsstudier samt få 

tillfälle att utbyta tankar med andra, som intresserade sig för 

samma sak. Efter vårterminens slut utflyttade han som vanligt 

med sin familj till Lingarö vid Hudiksvallsfjärden, men ämnade 

endast stanna där några dagar för att sedan resa till någon bad- 

ort för att sköta sin hälsa. Kort efter utfflyttningen angreps han 

' Resultaten af sina iakttagelser öfver Helsinglands fåglar har W. offent- 

liggjort i en afhandling med titel: Ornithologische Beobachtungen aus der Ge- 

gend um Hudiksvall, införd i Bihanget till Vet. Akademiens Handl. B. 13 

Afdeln. 4 N:o 3: 7. 1887. 
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emellertid af en svar luftrörskatarr, som småningom förvärrades 

sa, att han till sist måste intaga sängen. En förbättring tycktes 

vilja inträda i början af juli, men sedermera förvärrades igen det 

onda, och den 5 juli kl. 3,30 afled han stilla och lugnt, troligen 

på grund af hjärtförlamning. 

W. ingick den 8 augusti 1874 på Löfvesund i närheten af 

Stockholm äktenskap med GUSTAFVA COLLIN och ägde med 

henne 3 barn, (ALFRED EMANUEL f. !%/s 1877; LAURA Kri- 

STINA MAGDALENA f. ‘/s 1880 samt LARS HARALD WILHELM f. 

2/4 1883), hvilka nu sta sörjande vid hans bår. 

Chr. Aurivillius. 

TERMITEN AUS KAMERUN 

VON 

D:R YNGVE SJOSTEDT. 

Vorläufige Beschreibungen der in der von Kamerun mit- 

gebrachten Termiten-Sammlung befindlichen neuen Arten, von 

denen geflügelte Imagines vorliegen. 

Eutermes fungifaber n. sp. 

E. atroci (SMEATH) similis sed alis minoribus, prothorace antice 

non exciso distinguendus. 

Imago alata: Nigricans capite parvo, rotundato, plano; ore 

pedibusque pallidis; antennis brunneis, albo-annulatis, 16- 

articulatis; ocellis nigris; ventre medio pallidiore; alis fuli- 

ginosis, subcosta nigricante; prothorace quadrangulari, antice 

- elevato, medio non exciso, postice angustiore medio haud 

incurvato. 

Long.ec. alis 14, 5---15; corp. 7—7,5; expl. alar. 26 

— 27, long. ale 12—13, lat. ale 3 mm. 

Kamerun, Kitta, Bonge, N’dian, Ekundu, Itoki 1890— 92. 
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Eutermes latifrons n. sp. 

Imago alata: pracedenti similis sed epistomate complanato, 

et non inflato, antennis 15-articulatis, pedibus magis brun- 

nescente-flavidis, dentibus duobus primis mandibularum mag- 

nitudine eadem, lateribus — in femina — rufo-brunneo 

villosis, scuto dorsali meso- et metathoracis postice leviter 

bifido, processibus plus minusve rotundatis, non breviter acu- 

minatis; long. corp. 7—8 mm. 

Kamerun, 1891. 

Eutermes fuscotibialis n. sp. 

E. mordaci (SMEATH) maxime affinis sed femore et tibia disco- 

loribus, venis alarum partim valde obscuris, antennis 14- 

articulatis distinguendus. 

Imago alata: Nigro-brunnea, capite parvo, rotundato, plano; 

antennis 14-articulatis, brunneis, albo-annulatis; ocellis nigris; 

alis fusco-cinereis subcosta nigricante, venis partim valde 

obscuris; pedibus flavidis tibiis fuscis; segmentis abdominis 

subtus flavido-brunnescentibus medio valde _ pallidioribus; 

prothorace quadrangulari, postice angustiore et medio in- 

curvato. Long. c. alls 9,5—10, corp. 6—6,2, expl. alar. 

18—21, long. ale 8—10, lat. ale 2 mm. 

Kamerun; Bonge, 23726) 98, 10: Xi or, 

Termes putorius n. sp. 

T. australi WALKER valde affinis sed alis basi rufo-brunneis 

distinguendus. 

Imago alata: rufescente-flavida, hirsuta; abdomine subtus, an- 

tennis pedibusque pallidioribus; alis hyalinis, albidis, parte 

basali rufo-brunneis, venis costalibus pallide flavescentibus, 

versus basin obscurioribus, in castaneum vergentibus; capite 

plano, rotundato, antice paulo altiore, foramine medio parvo; 

oculis nigris, ocellis distantibus; prothorace rotundato-ovali, 

antice paulo complanato, latitudine fere capitis; antennis 2o-art. 

Long. c. alis 12—-33, corp. 8—g, expl. alar. 21—22, 

long. ale 10, lat. ale 3 mm. 

Kamerun, Kitta 11 IV gt. 
TT ——— 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 26 SEPTEMBER 1896. 

Ordföranden, professor CHR. AURIVILLIUS, anmälde, att sedan 

föregående sammankomst hade till medlemmar 1 Föreningen af 

styrelsen kallats godsägaren A. F. Hök, Forsnäs, Flen; apoteka- 

ren C. ASKLUND, Julita, As; studenten J. M. CRONVALL, Linkö- 

ping och professorn vid Stockholms högskola N. G. LAGERHEIM. 

Genom döden hade Föreningen däremot förlorat en högt aktad 

medlem, adjunkten vid Hudiksvalls högre elementarläroverk, d:r 

J. A. WistRÖM, Öfver hvilken lämnades en kortare lefnadsteck- 

ning, Ordföranden omnämnde äfven, att Nordens äldsta ento- 

molog, fabriksägaren CHRISTIAN DREWSEN, född 1799, den 2 

sistlidne juni i sitt hem i Danmark slutat sin verksamma lef- 

nadsbana. 

Föreningen beslöt, att vid den uppvaktning, som i Upsala anord- 

nas med anledning af att Föreningens hedersledamot af 1:a klassen, 

prof. WILHELM LILLJEBORG, den 6 nästkommande oktober fyller 

So ar, låta representera sig af sin ordförande. 

Under aftonens lopp hölls föredrag af statsentomologen 

SVEN LAMPA »Om användandet af parasitsvamp såsom utrotnings- 

medel mot gräsmasken i norra Finland». Försöken, som utförts 

af prof. O. M. REUTER, visade ej några gynnsamma resultat, 

och samma erfarenhet förelåge från flera andra länder, äfven 

från Frankrike, där man till en början gjorde sig störa förhopp- 

ningar om att medelst parasitsvamp kunna bekämpa för åker- 

bruket skadliga larver, isynnerhet ållonborrens. I den lifliga 

diskussion, som med anledning af föredraget uppstod, deltogo 

professorerna CHR. AURIVILLIUS och N. G. LAGERHEIM samt dok- 

tor C. NYSTRÖMA 

Byråchefen J. MEVES, som förliden sommar vistats vid Ve- 

lamsund à Vermdön, meddelade flera för lepidopterfaunan syn- 

I 
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nerligen intressanta fynd, som han där lyckats göra. Han hade 

bland annat funnit den i Sverige hittills obekanta Anthrocera 

(Zygena) meliloti, var. Stentziz Frr., förut känd från Armenien 

och Alpernas dalar. Vidare Anthrocera (Zygana) luppocrepidis 

Hten., förut endast tagen i Sverige en gång, nämligen vid Lund 

af prof. ZETTERSTEDT; Catocala promissa EsP., förut endast 

kind från Skane och Halland; samt Zwosmia certata HÜEN., 

hvilken förut endast är tagen vid Färlöf 1 Skane af kyrkoherden 

JOSEPH ANDERSSON, men som nu 1 juni månad såsom larv i stor 

mängd (omkr. 70 ex.) anträffades på berberisbuskar. 

Prof. CHR. AURIVILLIUS förevisade från Gåsön i Stockholms 

skärgård insända grenar af alm, tätt besatta med en art sköld- 

löss, Gossyparia Ulmi D. G., en hittills i Sverige sällsynt skade- 

insekt, hvilken han dock själf förliden sommar äfven anträffat å 

Blidö i samma skärgård. 

Doktor CARL NYSTRÖM hemställde till Föreningens medlem- 

mar huruvida det ej skulle vara möjligt, att i och för undersök- 

ning af lodräta, i marken borrade insektgångar kunna fylla 

dem med gips, då man borde få reda på dels hvad som funnes 

på botten af gången, dels själfva gångens form. Ingen af de 

närvarande medlemmarna hade någon erfarenhet i denna sak, 

men det ansågs vara ett praktiskt och lätt utförbart sätt, som 

borde försökas. 

Kapten CLAES GRILL refererade de i år utkomna femte och 

sjätte delarna af G. MÖLLERS »Skandinaviens coleoptera», om- 

fattande Serrzcornes och Heteromera. Detta arbete lämpar sig, 

på grund af sin uppställning, mindre för nybörjaren vid exami- 

nering af skalbaggarna, men kan däremot vara till stor nytta för 

den mera försigkomna coleopterologen, som redan har en större 

samling. Vid sina artbeskrifningar jämför nämligen f6rf. en art 

med de närstående, och angifver på så sätt huru de skiljas; 

men uppger ofta ej tillräckligt många skiljetecken för, att man 

skall kunna examinera en särskild art, utan att hafva tillgång 

till dessa närstående. Särskildt framhöllos de omsorgsfulla och 

fint utförda figurerna öfver representanter för de särskilda släktena. 

Claes Grill. 
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A Ekblom lith. E. Holmgren del Central-Tryckeriet, Stockholm 
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A.Ekblom del. et hth Central-Tryckeriet, Stockholm 

1 Nest von Cremastogaster inconspicua MAYR. 

2 a a u margaritæ EMERY. 

3 » « Polyrhachis laboriosa SMITH 





A Ekblom del et hfh Sentral-Tryckeriet, Stockholm. 

Nest von Cremastogaster Stadelmanni MAYR 
var. intermedia MAYR. 
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STADGAR FÖR DEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN 

I STOCKHOLM. 

Antagna den 14 december 1879, med ändringar och tillägg af den 4 

mars 1882, den 24 februari 1883, den 27 februari 1886, den 23 

februari 1889 och den 11 mars 1893. 

: STI 

Den Entomologiska föreningens uppgift är att efter bästa för- 
måga söka främja det entomologiska studiet i vårt land samt att 
åstadkomma ett samband mellan entomologiens idkare, vänner 

och gynnare. | 

§ 2. 

Föreningen håller ordinarie sammankomst den sista lördagen 
1 februari, april och september. Dessutom hålles sammankomst 
den 14 december, årsdagen af föreningens stiftande, samt under 
maj månad å dag, som särskildt bestämmes vid en föregående 
sammankomst, helst i samband med en utflykt i Stockholms om- 
gifningar. Dock vare styrelsen obetaget, att, då omständig- 

heterna så föranleda, bestämma andra dagar för sammankomsterna. 

$ 3- 
Föreningens angelägenheter handhafvas af en bland förenin- 

gens medlemmar vald styrelse, bestående af ordförande, sekreterare 
samt tre andra ledamöter, hvilka, tillika med två suppleanter, på 
sista sammankomsten under året med sluten omröstning och me- 

delst enkel pluralitet väljas för en tid af två år sålunda, att ena 
året sekreteraren äfvensom, första gången efter lottning, två 

andra ledamöter och en suppleant, samt påföljande året ordfö- 
randen, en annan ledamot och en suppleant (nämligen de som 
icke valts året förut) i sin tur afgå och val till fyllande af deras 
platser förrättas. De afgående kunna återväljas. 

Styrelsens ordförande och sekreterare är tillika föreningens. 
Afgår styrelseledamot eller suppleant under det första af de 

två år, för hvilka han blifvit vald, inväljes å föreningens näst- 
påföljande decembersammankomst efterträdare för blott det åter- 
stående året. 

Vid uppkommen ledighet, intill dess val ägt rum, och vid 
tillfälligt förfall inträda för ordföranden och sekreteraren annan 
ledamot och för annan ledamot suppleant. 

Styrelsen utser kassaförvaltare. 
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Styrelsen äger icke att fatta beslut med mindre än att tre 

ledamöter äro närvarande. Viktigare ärenden underställas före- 
ningens beslut. 

5 4. 
Mom. a. Till föreningens kassa inbetalar hvarje ledamot 

vid årets början en årsafgift af sex kronor. 
Mom. b. Ledamot, som till en fond, benämnd »Ständiga 

ledamöters fond», erlägger eff hundra kronor, är fran ärsafgift 

befriad. Denna fond skall särskildt bokföras, och endast räntan 

af densamma till föreningens utgifter användas. 

INT 
För granskning af föreningens räkenskaper utses vid årets 

sista sammankomst två revisorer och en revisorssuppleant. 

S 6. 

Vid sammankomsterna bora föredrag hållas och kortare med- 
delanden eller redogörelser för iakttagelser och rön inom insekt- 
världen lämnas, hvarjämte entomologisk litteratur refereras. 

$ 7: 
Föreningen utgifver en Entomologisk Tidskrift, hvars redak- 

tör och ansvarige utgifvare af styrelsen utses och entledigas. 
Tidskriften bör utkomma i tvångfria häften (önskningsvis fyra 
häften om året, om tre ark 1 hvartdera) och utdelas kostnadsfritt 
till hvarje ledamot, som erlagt årsafgiften. Skulle redaktören 
finna. en för tidskriften ämnad artikel för ändamålet olämplig, 
underställes densamma styrelsens ompröfning, och skall dess beslut 

lända till efterättelse. 

Ss. 

Till ledamot af föreningen antages af styrelsen, efter skrift- 
ligt förslag af någon föreningens medlem, in- eller utländsk per- 

son, som teoretiskt eller praktiskt sysselsätter sig med entomo- 
logi eller har intresse för eller pa något sätt gynnar entomolo- 
giens studium. Pa framstäldt förslag af styrelsen kallar förenin- 

gen hedersledamöter. 

5 9. 
Öfver föreningens medlemmar skall af sekreteraren föras 

matrikel. 

S16. 

Förslag till ändring af dessa stadgar bör väckas pa december- 

sammankomsten och afgöras pa nästa ars första sammankomst. 



II 

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 
STYRELSE, TJÄNSTEMÄN OCH LEDAMÖTER 

I FEBRUARI 1896. 

Styrelse: 

Aurivillius, Per Olof Christopher, F. D., Professor, Intendent vid Riksmusei 

entom. afdeln.; Sthlm. Invald i styrelsen 1879. Ordförande. 

Grill, Claes Eric, Kapten vid Fortifikationen; Drottninggatan 2, Sthlm. Inv. 

1890. Sekreterare, 

Lampa, Sven, K. Landtbruksstyrelsens Entomolog; K. Vetenskaps-Akademien, 

Sthlm. Inv. 1879. Tidskriftens redaktör. 

Meves, Georg Andreas Fredrik Adolf Julius Seelhorst, Byrachef i K. Do- 

mänstyrelsen; Sthlm. Inv. 1886. Kassafôrvaltare. 

Holmerz, Conrad Georg Gottfried, Direktör för K. Skogsinstitutet; Sthlm. 

Inv. 1891. 

Trybom, Arvid Filip, F. L., Förste Fiskeriassistent; Sibyllegatan 57, Sthlm. 

Inv. 1892. Suppleant. 

Lyttkens, August, Landtbruksinspektér i K. Landtbruksstyrelsen; Sthlm. Inv. 

1894. Suppleant. 

Distributör af tidskriften: 

Lundin, Axel, Tjänsteman i Lifförsäkringsbolaget Victoria; K. Vetenskaps- 

Akademien, Sthlm. 1892. 

Revisorer: 

Nordström, Simon Erik Theodor, F. D., Kanslisekreterare; Riddaregatan 1, 

Sthlm, 1880. 

Enell, Henrik Gustaf Olof, Apotekare; Carlbergsvägen 11, Sthlm. 1891. 

Wermelin, Johan Henrik, Jägmästare, Notarie i K, Domänstyrelsen, Sthlm. 

1895. Suppleant. 

Hedersledamöter: 

Af 1:sta klassen: 

Thorell, Tord Tamerlan Theodor, F. D., Professor; Villa Henri, Ancien 

chemin de Castelnau, Montpellier, Frankrike. Invald 1880. H. 1 85. 
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Lilljeborg, Vilhelm, M. o. F. D., Professor; Upsala, 80. H. 1. 89. 

de Sélys-Longchamps, Edmond, Baron, Senator; Boulevard de la Sauvenière 

32, Liege, Belgien, 92. 

Staudinger, Otto, F. D.; Blasewitz, Dresden. 82. H. 1. 93. 

Meinert, Fredrik, F. D., Inspektor vid Zool, Museum i Köpenhamn, 80, H.]. 94. 

vo. Seidlitz, Georg, F. D., f. d. Docent vid Universitetet i Dorpat; Königs- 

berg. 95. 

Af 2:dra klassen: 

Wahlberg, Anna Sophia, Fröken; Kungsgatan 4, Sthlm. 94. 

Sandahl, Jenny, Enkeprofessorska ; Kammakaregatan 50, Sthlm. 94. 

Ständiga ledamöter: 

Korporationer: 

Elfsborgs läns K. Hushällningssällskap; Venersborg. 93. 

Gotlands läns K. Hushallningssällskap; Visby. 92. 

Norrbottens läns K. Hushällningssällskap; Lulea. 93. 

Örebro läns K. Hushällningssällskap; Örebro. 93. 

Enskilda personer: 

Aurivilllus, Per Olof Christopher, F. D., Professor, Intendent (se styrelsen); 

Sthim, 79. 'St.1.83, 

de Geer af Leufsta, Carl Louis Emanuel, Frih.; Leufsta, Tobo (Ups. 1). 90. 

Dusén, Karl Fredrik, F. D., Lektor; Kalmar. 80. 

Ericson, Isaak Birger, Fabriksföreständare; Mölndal. 86. St. I. 95. 

Grill, Claes Eric, Kapten (se styrelsen); Sthlm, 86. St, 1. 89. 

Hofgren, Gottfried Johannes, Kassör; Sthlm. 80. St. 1. 84. 

Lamm, Ferdinand, Kontorschef; Sthm. 95. 

Lampa, Seen, K. Landtbruksstyrelsens Entomolog (se styrelsen); Sthlm. 79. 

Stol; 03 

Ljungqvist, Knut Ottonin, Bruksägare; Munksjö, Jönköping. 80. St. 1. 84. 

Meves, G. A. F. A. Julius S., Byråchef (se styrelsen); Sthlm. 80, St.J. 91. 

Noualhier, Maurice; Puymaud par Nieul, Haut-Vienne, Frankrike. 95. 

Qvennerstedt, August Vilhelm, Professor; Lund. 95. 

vo. Rothstein, Carl Fritz, Direktör; Sthlm. 82. St. 1. 92. 

Stjernquist, Olof, Direktör, Sekret. i Sthlms 1. K. Hushälln. Sällskap ; Sthlm. 

OZ Sle 1h OG. 

Theorin, Fritz G., Grosshandlare; Sthlm. 82. St. 1 83. 

Ärsledamöter i Sverige: 

Korporationer: 

Blekinge läns K. Hushällningssällskap; Karlskrona. 93. 

Göteborgs och Bohus läns K. Hushällningssällskap; Göteborg. 92. 

Kalmar läns K. Hushällningssällskap; Kalmar. 93. 
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Kronobergs läns K. Hushållningssällskap; Wexiö. 92. 

Stockholms läns K. Hushållningssällskap; Sthlm. 92. 

Utsädesföreningen, Allmänna Svenska; Svalöf (Malm. 1.). 92. 

’ermlands läns K. Hushällningssällskap; Karlstad. 92. 

Vesternorrlands läns K. Hushällningssällskap; Hernösand. 92. 

Vestmanlands läns K. Hushaällningssällskap; Vesteräs. 92. 

Östergötlands läns K. Hushållningssällskap; Linköping. 93. 

Enskilda personer: 

Adelsköld, Claes Adolf, f. d. Major; Sthlm. 86. 

Adelswärd, Axel Theodor, Frih., Bergsingeniör, Disponent; Åtvidaberg. 96. 

Adlerz, Ernst, F. D., Lektor; Örebro. 95. 
Adlerz, Gottfried Agathon, F, D., Lektor; Gefle. 380. 

Agnér, Hjalmar, M. D.; Sthlm. 93. 

Almgren, Hjalmar, e. o. Hofrättsnotarie; Sthlm. 93. 

Ammitzböll, Icar Fredrik Christian, M. L., Batalj.-läkare; Kristianstad. 80, 

Andersson, Carl Gustaf, Kommiss.-landtmätare; Säter. 80. 

Andersson, Johan Leander, Direktör; Sthlm. 94. 

Andersson, Josef, Kyrkoherde; Färlöf (Kris) 87. 

Aréen, Edvard Gustaf, M. D., Lasarettsläkare; Borgholm, 8o. 

Arnell, Hampus Vilhelm, F. D., Lektor; Jönköping. 95. 

Atterberg, Albert, F. D., Förest. för Kemiska Stationen i Kalmar. 91. 

Aurivillius, Carl Vilhelm Samuel, F. D., Docent; Upsala. 80. 

Barnekow, Louis Casimir Fabian Ernst, Frih., Godsägare; Örbyhus, 80. 

Bengtsson, Simon, Amanuens; Lund. 95. 

Berg, Fredrik Vilhelm, f. d. Öfverjägmästare; Sthlm. 84. 
Berg, Gustav, Agronom; Små-Dalarö. 91. 

Bergendal, David, F. D., e. o. Professor; Lund. 95. 

Berggren, Johan Emil, Landtbruksingeniör; Neder-Luleä. 91. 

Bergman, Arvid Mathias, F. K.; Sthlm. 92. 

Bielke, Pauline Ernestine, f. Fouché d’Otrante, Grefvinna; Sturefors, Lin- 

köping. 93. 

Billberg, Ossian, F. K.; Sthlm. 94. 

Björkbom, Thure Hjalmar, M. L., Stadsläkare; Piteå. 83. 

Bjornstjerna, Oscar Magnus, Generalmajor, L. af R. ı:sta Kammare, f. d. 

Envoyé o, Utrikesminister; Sthlm. 91. 

Boberg, Scen Magnus, Apotekare; Gislaved (Jönk. 1.). 86. 

Boheman, Ernst Carl Henning, M. K., Amanuens; Sthlm. 86. 

Bohman, Johan Emil, f. d. Jägmästare; Södertelje. 83. 

Bolinder, Anton, Ingeniör; Sthlm. 80. 

Bonde, Carl Gotthard, Frih., Jur. Stud.; Gimmersta, As. 95. 

Bostrom, Erik Gustaf, Statsminister, Excellens, L.af R. 1:sta Kammare; Sthlm. 93. 

Brandel, Carl Henrik, Kamrerare; Sthlm. 85. 

Bremberg, Frans Oscar, Jägmästare, L. af R. ı:sta Kammare; Skellefteå. 83. 

Brorström, Carl Jacob Valfrid, Jägmästare; Engelholm, 84. 
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Brummer, Johan Magnus Reinhold, Kammarherre; Fröllinge, Getinge (Hall. 

1.). 94. 

Brun, Johan August, Apotekare; Hudiksvall. 86. 

Carlgren, Oscar Henrik, F. D., Docent; Sthlm. 88. 

Carlheim-Gyllenskjöld, Adolf Theodor, Kammarjunkare; Vallen, Vallberga 

(Hall. 12): 95: 

Carpelan, Gustaf Theodor, Apotekare; Skara, 80. 

Cavalli, Bror Gustaf Julius, Apotekare; Sköfde. 87. 

Cederström, Carl Gustaf, Frih., F. o. M. D.; Bräte, Segerstad (Verml. 1.). 80. 

Cederström, Gustaf Carl Ulrik, Frih., Kammarjunkare; Lillängsdal, Ingarö 

(Sthlms 1.). gt. 

Cristow, Victor, M. K.; Sthlm. 95. 

Dahlgren, Erik Wilhelm, Bibliotekarie; Sthlm. 81. 

@ Albedyhil, Christer Henrik Filip Maximilian, Frib., Jägmästare; Vexid, 96. 

Edgren, Johan Gustaf, M. D., Professor; Sthlm. 91. 

Ehnbom, C. Fr. L., Jägmästare; Nyteboda. 96. 

Ekblom, Axel Richard, Artist; Sthlm. 92. 

Ekman, Carl Edvard, Bruksägare; Finspong. 91. 

Elfstrand, Per Fredrik, Jägmästare; Karlstad. 84. 

Enell, Henrik Gustaf Olof, Apotekare; Sthlm. 80. 

Fagerberg, Axel, M. F. Stud. ; Sthlm. 94. 

Falck, Johan Torsten Leonard, M. L., Batalj.-läkare; Kristianstad 84. 

Flach, Vilhelm, Redaktör, Sekr. i Allm. Sv. Utsädesföreningen; Svalöf (Malm. 

VEGO: 

Fleetwood, Carl Edvard, Frih., f. d. Jägmästare; Lundbo, Rasbo (Ups. 1.). 86. 

Floderus, Oscar Mathias, F. K.; Upsala. 92. 

Forssell, Gunnar Vidar, Xylograf; Sthlm, 92. 

Fougberg, Fale, K. Räntmästare; Sthlm. 93. 

Franke, Bernhard, Grosshandlare; Sthlm. 91. 

Franke, Ottmar, Grosshandlare; Sthlm, 91. 

Fredberg, Lars Johan, Veterinär; Mellerud (Dalsl.). 89. 

Fris, Gösta, Ingeniör, Disponent; Sthlm. 91. 

Frögren, Emil, Apotekare; Tumba (Sthims 1.). 91. 

Fahrcus, Ivar, e. Jägmästare, Amanuens; Sthlm, 86. 

Geete, Oscar Henrik Adolf, Uppbördskommissarie; Sthlm. 93. 

Gernandt, Christian Laurentius, Bokförläggare; Sthlm. 92. 

Goës, Axel Theodor, M. D., f, d. Prov.-läkare; Sthlm. 8o. 

Graff, Hans Magnus Theodor, Apotekare; Karlskoga Kyrkoby (Öreb. 1.). 83. 

Granstedt, Carl Johan Edvard, Konservator; Engelholm. 89. 

Grape, Erik Adolf, M. D., 1:ste Stadsläkare; Gefle. 84. 

Groth, Ernst Fredrik, Öfverjägmästare, Domänintendent; Östersund. 84. 

Gunnarsson, Nils, Landtbrukare; Mariedal, Allerum (Malm. 1). 93. 

Gyllenkrok, C. A. F., Jägmästare; Torsjö, Eksjö. 96. 

Göthner, G. L., Handelsföreståndare; Carnegies bruk, Klippan, Göteborg. 91. 

v. Hackwitz, Gustaf Olof David, F. K., Adjunkt; Venersborg. 80. 
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Haglund, C. J. Emil, M. D.; Norrköping. So. 

Haglund, Leonard, Tandläkare; Kalmar. 91. 

Hahr, Anders Vilhelm Theodor, Öfverjägmästare, Domänintendent; Vesterås. 84. 

Haij, Julius Bernhard, F. D., Lektor; Vexiö. 80. 

Hamilton, Hugo Erik Gustaf, Grefve, F. K., Öfverdirektör i K. Patent- och Re- 

gistreringsverket; Sthlm. 95. 

Hammar, Seen, F. K., Assistent vid Kemiska Stationen i Skara. 95. 

Hamnström, Johan Fredrik Magnus, Direktör för landtmannaskolan i Skara. 91. 

Hedström, Carl, Grosshandlare; Sthlm. 92. 

Hedström, Oscar Herman, Student; Sthlm. 89. 

Heilborn, Otto Heinrich, Generalkonsul, Grosshandlare; Sthlm. 91. 

Hellström, Anders Magnus, Öfverjägmästare; Umeå. 89. 

Herlitz, Carl Vilhelm Niklas, Landtbrukare; Hallfreda, Visby. 83. 

Hjort, Erik G:son, Jägmästare; Råstorp, Kisa (Österg. 1.). 95. 

Hoffstein, Carl Gustaf, Byggmästare; Tärnsund, Djurhamn (Runmarö, Sthlms 

102: 

Hollgren, Carl Axel, Jägmästare; Halmstad. 83. 

Holmerz, Conrad Georg Gottfried, Direktör för K. Skogsinstitutet (se sty- 

relsen); Sthlm. 380. 

Holmgren, Emil A., M. K., Amanuens; Sthlm, 86. 

Holmqvist, Carl, Bruksägare; Sthlm. 92: 

Hultgren, Johan Albert, v. Häradshöfd., Auditör; Sthlm. 80. 

Häggström, Carl, M. D.; Sthlm. 93. 

Höglund, Anton F., f. d. Konsul, Grosshandlare; Sthlm. 91. 

Höglund, Otto Magnus, F. D., Grosshandlare, I. af R. 2:dra Kammare; 

Sthlm. 89. a 

Johanson, Carl Hans, F. D., Lektor; Vesteräs. So, 

Johansson, Carl. Emil, Apotekare; Sthlm. 86. 

Jonsson, Johan V., F. D., Folkhögskoleförest.; Käfversta, Sköllersta (Öreb. 

l.). 80. 

Josephson, Axel, Agent; Sthlm. 94. 

Jägerskiöld, Axel Krister Edeard Leonard, F. D., Docent; Upsala, 86, 

Karlson, Reinhold, Notarie; Sthlm. 91. 

Kinberg, Edvard Gustaf, Byrächef; Sthlm. 83. 

Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar, M, o. F. D., Professor; Sthlm, 80. 

Kinnman, Karl Konrad, Apotekare; Boxholm (Osterg. 1.). 92. 

Kjellerstedt, Axel Fredrik, f. d. Öfverjägmästare; Fjäl (Vesternorrl. 1.). 89. 

Kjellin; C. G., Pharm. K.; Sthlm. 91. 

Kjellin, Daniel, ı:ste Landtmätare; Karlskrona. 84. 

Kjellström, Mauritz Herman, Apotekare; Ramsele. 87. 

Kjerrulf, Peter, Bergsingeniör; Sthlm, 84. 

Knutson, Knut Vilhelm August, Grosshandlare; Sthlm, 89. 

Kolthoff, Gustaf, Konservator vid Zool. Museum i Upsala. 80. 

Kopp, Anders Frithiof, Jagmistare; Gislaved (Jönk. 1.). 84. 

Kramer, Jules Henri, Licentiat, Konsul; Sthlm. 85. 



VIII ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1896. 

Kullberg, Johan Wohlrad, Kapten; Sthlm. 85. 

Källström, Anders Ernst Theodor, Apotekare; Eskilstuna. 83. 

Larsson, Magnus, Disponent; Skaggs, Visby. 83. 

Lindahl, Vilhelm Nils Andreas, v. Häradshöfd., Auditör; Karlskrona. 8a. 

Lindegrén, Johan Fredrik August, M. L,, Provinsialläkare; Vrigstad (Jönk. 

Ib. „Ole 

Lindh, Aug. Ludvig, Bankkassör; Kristianstad. 87. 

Lindman, Carl Axel Magnus, F. D., Lektor; Sthlm. 87. 

Lindroth, Carl Anders, Grosshandlare; Sthlm. 91. 

Lindroth, John Axel, Grosshandlare; Sthlm. 92. 

Linnarsson, Ernst Josef Samuel, F. K., Kollega; Sköfde. 90. 

Ljungström, Ernst Leopold, F. D., Docent; Lund. 94. 

Lovén, Fredrik, F. D., e. Jägmästare, Skogschef; Uddeholm (Verml. 1). 80. 

Lovén, Otto Christian, M. D., Professor, Sekr. i K. Landtbruks-Akad.; Sthlm. 80. 

Lundberg, Fredrik, F. D., Adjunkt; Strengnäs. 89. 

Lundberg, J. Bernhard, Komminister, Elgaräs (Skarab, 1.). So. 

Lundberg, Nils Rudolf, F. D., Fiskeriinspektör; Sthlm. 80. 

Lundbergh, Bernhard Jacob, Begrafningsentreprenör; Sthlm. 95. 

Lundborg, €. V., Skogsförvaltare; ‘Tuna, Äby (Österg. 1.). 88. 

Lundell, Johan August, F. D, e. o. Professor; Upsala. 91. 

Lundin, Axel, Tjänsteman i Lifförsäkr. bolaget Victoria; Sthlm, So. 

Lübeck, Henrik Gustaf, f. d. Kammarförvandt; Karlskrona. So. 

Lyttkens, August, Landtbruksinspektör (se styrelsen); Sthlm 93. 

Lönnberg, Axel Johan Einar, ¥, D., Docent; Upsala. 90. 

Maass, Paul, Konsulatssekreterare; Sthlm. 95. 

Malmros, Didrik Adolf, Godsägare; Thre, Stenkyrka (Gotl.). 92. 

Montell, Arvid, Jägmästare; Pajala (Norrb. 1). 90. 

Munthe, Carl David Ludvig Wilhelm Wison, Major; Sthlm. 83. 

Müllern, Fredrik Otto, Apotekare; Göteborg. 83. 

v. Möller, Adolf Peter, Godsägare, Led. af R. I:sta Kammare; Skottorp 

(lalla) NOT 

Nathorst, Johan Louis, Direktör f. Kalmar 1. landtbruksskola; ‘Troserum, 

Eds bruk; 91. 

Naumann, Johan Leonard, M. L., Prov.-läkare; Hörby (Malm, 1). 92. 

Neren, Carl Harald, M. L., K. M., Regementsläkare; Skeninge. So. 

Neuman, Carl Julius, F. D., Rektor; Borås. 80, ; 

Nilsson, Henrik Gottfried Elof, Bankbokhållare; Göteborg, 91. 

Nilsson, Lars Albert, F. D., Lektor vid K. Skogsinstitutet; Sthlm, 90. 

Norden, Carl Frithiof, Jagmistare; Ollestad, Ljung (Elfsb. 1.). 84. 

Nordenskiöld, Adolf Erik Nils, Frih., F. D., Professor; Sthlm, 80, 

Nordenskjöld, Signe Adelaide Virginie Maria, Fru; Virqvarn, Oskarshamn. 92. 

Nordenson, Erik, M. D.; Sthlm. 94. 

Nordenström, Henning, M. D., t. f. 1:e Provinsialläkare; Linköping. 80. 
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BERÄTTELSE TILL KONGL. LANDTBRUKSSTYRELSEN 
ANGÅENDE RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR FÖR 

ÅR 1896 AF DESS ENTOMOLOG. 

Från Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län 

hade till Landtbruksstyrelsen ingått rekvisition af sakkunnigt bi- 

träde under den ällonborresvärmning, som i år väntades inträffa 

utmed Linderödsåsen i Gärds härad af nämnda län, och anmo- 

”dades undertecknad på grund häraf att inställa sig på ort och 

ställe, då tiden härtill ansågs lämpligast. Innan dess lät jag i 

ortens tidningar införa en uppmaning till kommunerna, att i tid 

besluta om medels anskaffande för insamlingen samt sände dess- 

utom handbref till kommunalstämmoordförandena i Östra och 

Västra Vram, Sönnarslöf, Degeberga, Vidtsköfle, Efveröd, Lyng- 

sjö, Vä, Djurröd och Esphult rörande nämnda angelägenhet. 

Som väderleken under en längre tid på våren varit kall, 

hvilket försenar ållonborrarnas frambrott ur jorden, och emedan 

den egentliga svärmningen åren 1887 och 1891 började först 

den 24 maj, så uppsköts resan från Stockholm till den 19 i 

samma månad, hvarefter ankomsten till Gärds härad ägde rum 

den 20 på aftonen. Hufvudkvarter togs vid Tollarps järnvägs- 

station i Västra Vrams socken, emedan denna är belägen så godt 

som i centrum af den ort, där i fråga varande ållonborresvärm- 

ning plägar försiggå. Till den del af socknen, där nämnda sta- 

tion är belägen, gränsar Sönnarslöfs kommun, där skadedjuren 

bruka förekomma tairikast, i anseende till dess lämpliga jord- 

man och läget vid kanten af åsen med sina talrika dungar af 

bok, ek och björk, hvilka trädslag lämna dem deras förnämsta 

föda under svärmningstiden. Här har man därför nödgats göra 
Entomol. Tidskr. Årg. 18, H. 1 (1897). ; 



2 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1897. 

de största ansträngningar för att skydda sig mot härjningar och 

äfven lyckats därutinnan, som det synes öfver förväntan, fastän 

man måste emottaga oerhörda svärmar från närgränsande, på 

löfträd mindre rika socknar. Genom valet af Tollarp till vistelse- 

ort erhöll jag således det bästa och bekvämaste tillfälle att på 

nära håll studera svärmningens förlopp samt den verkan föregå- 

ende bemödanden att utrota skadedjuren medfört. Uti kommu- 

nalordföranden i Sönnarslöf, förvaltaren C. M. CARLSTRÖM pa 

Borrestad, fann jag dessutom en för saken intresserad person, 

som visade mig ett berömvärdt tillmötesgående, äfven sedan jag 

lämnat orten. 

Oaktadt väderleken under föregående delen af maj månad 

som nämndt är varit jämförelsevis mer kall än varm, framskred 

växtligheten ovanligt hastigt, antagligen till följd af de korta, 

men ofta återkommande regnskurarna; och detta hade äfven den 

verkan på de i jorden befintliga ällonborrarna, att dessa, enligt 

hvad man från flera håll påstod, delvis uppflögo redan så tidigt 

som den 6 maj. Den ovanligt blida vintern hade troligen i sin. 

mån bidragit härtill, isynnerhet om det påståendet skulle äga 

grund, att förpuppningen sker å mindre djup, då mild vinter är 

att vänta. Det sannolikaste skälet torde dock vara, att en dju- 

pare tjäle fördröjer djurens uppvaknande och verksamhet för att 

komma till jordytan, men en grundare påskyndar dem. Det är 

icke heller omöjligt, att den ållonborreart, som här förekommer 

talrikast, uppflyger något tidigare än den andra, hvilket dock 

ännu ej är ådagalagdt genom tillräckliga observationer. 

Vid ett besök i Efveröd den 21 maj erfor jag, att insam-' 

lingen där börjats den 12 i samma månad. Här liksom i Sön- 

narslöf hade man tillsatt vissa personer, som mot ersättning mot- 

togo, uppmätte och dödade de insamlade ållonborrarna, hvilket 

ej så litet underlättade arbetet för dem, som voro sysselsatta 

med själfva insamlingen. Dödandet tillgick pa så sätt, att dju- 

ren tömdes lefvande i större träkärl, hvari man slagit vatten, 

hvarefter osläckt kalk tillsattes i sådan mängd, att vattnet starkt 

upphettades, hvarvid djuren snart dogo. Kärlens innehåll upp- 

lades sedermera i högar på marken för att användas till göds- 

ling. Hade man haft tillgång på dyjord och blandat denna 

samman med kalk och ållonborrar samt äfven därmed betäckt 
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högarna, skulle gödseln blifvit bättre och all elak lukt uteblifvit. 

Vanligtvis begår man det felet, att icke som sig bör tillgodogöra 

sig de gödslingsämnen, ållonborrarna innehålla, utan nedkastar 

dem i djupa gropar, omkring hvilka en nära nog olidlig stank 

uppkommer under hela svärmningstiden, emedan groparna därvid 

lämnas öppna. 

Vid svärmningen 1892, då jag befann mig i Norrland med 

anledning af gräsmaskens härjningar, anmodades kyrkoherde JosEr 

ANDERSSON 1 Färlöf af länets hushällningssällskap att i mitt ställe 

besöka Gärds härad under svärmningen, och han giorde därvid 

den observationen, att de kringflygande ållonborrarna till största 

delen utgjordes af kastanieborrar (Melolontha Hippocastanz), 

och att den vanliga ållonborren (M. vulgaris) förekom i ett 

jämförelsevis ringa antal. För att få utrönt, om ett liknande 

förhållande ägde rum äfven 1896, undersöktes en liter ållonbor- 

rar upprepade gånger samt från olika socknar, och befanns där- 

vid, att i ett dylikt kvantum, insamladt i Efveröd den 21 maj, 

94 procent voro kastanieborrar; en liter från Östra Vram, den 

24, innehöll 55,34, en annan från Degeberga den 1 juni 93,05, 

en från ‚Tollarp den 22 maj 75 och en annan från samma ställe 

den 29:e 61,34 procent kastanieborrar. Från Sönnarslöf erhöl- 

los flera prof och visade dessa följande resultat: maj 27:e 88,84, 

nee TOG) 10.4726. 7,0, wr:e08/04 25e 02,5, LO:S JO; Men 

den 23 blott 42,9 procent kastanieborrar. Sista profvet under- 

söktes den 26 och innehöll knappast 50 procent af sistnämnda 

art. Detta utvisar likväl ej, att ållonborren ökats i antal, då 

den hela tiden förekom i jämförelsevis ringa mängd, utan san- 

nolikare syntes det mig, att kastanieborren börjat svärma tidi- 

gare, eller att hans flygtid möjligen är något kortare än ållon- 

borrens. 

Äfven nu ansåg jag mig böra företaga noggranna under- 

sökningar för att utröna förhållandet mellan antalet hanar och 

honor under hela svärmningstiden, emedan så ej förut skett i 

fråga om kastanieborren. Resultatet blef följande: 

Maj 21. Efveröd HAE y £8 EA 55,95 procent. 

2.022: (4 Tollarp FA eae 42,61 » 

doter Östra Vram vad dl sets 52,28 » 
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Maj:27. \SOnnarslof shanar re 2 51,60 procent. 

» 29. Tollarp ee Fe 53,13 » 

Juni 1. Degeberga yor en 66,54 » 

» 2. Tollarp aD is) Ses 60,97 » 

» 4. Sönnarslöf DIN AIN EPA RE 48,57 » 

T- » NEVILLE RNA ee 21,5 » 

STEG » ar el FAN E00 » 

SIDE. » BEER MIT OS » 

mh 21/0: » DIET BERET 20,70 » 

» 23. » » De een 9,20 » 

> 20% » DURÉE SEE 7,10 » 

Granskar man närmare ofvanstäende uppgifter, så framgår 

däraf, att fran och med den 21 maj till och med den ır juni 

antalet hanar, med blott tre undantag, öfverstigit 50 procent, 

och att medeltalet för alla undersökningarna utgör 51,7 procent. 

De följande dagarna, (juni 15—26) aftager antalet hastigt, näm- 

ligen från 27,60 till blott 7,10 procent, men nu hade insamlin- 

gen upphört i anseende därtill, att skadedjuren voro så få, att 

de som samlade ej längre funno arbetet för sig lönande. En 

sådan hastig minskning i hanarnas antal vid slutet af svärm- 

ningstiden har jag ej observerat under de tre näst föregående 

svärmningarna, hvilket kan synas af årsberättelsen för 1895 à 

sid. 8 och 9, där det anföres, med stöd af de undersökta prof- 

ven, att skillnaden mellan honantalet under första och sista vec- 

kan af svärmningstiden var 1887 7,6, 1891 10,6 och 1895 8,4 

procent. I samma proportion som honornas mängd ökats i prof- 

ven måste naturligtvis hanarnas minskats. Ett aftagande i antal 

hvad hanarna beträffar förefaller helt naturligt, om man besinnar, 

att honornas motståndskraft hos insekter i allmänhet är större 

än hanarnas och deras lifstid längre, samt att ällonborrehoncrna 

tillbringa en del af svärmningstiden i jorden, där de äro mindre 

utsatta för faror än hanarna, som vanligen vistas uteslutande i 

träden. Emellertid synes af undersökningarna, att hanantalets 

minskning icke är på långt när så betydlig som man kunde vara 

benägen antaga, åtminstone hvad angår den egentliga ållonborren. 

Rörande denna gjordes äfven dylika undersökningar, fast mate- 

rialet vid denna svärmning blott var ringa. Första profvet, som 
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erhölls vid Efveröd den 21 maj, innehöll blott 9 hanar, men 13 

honor, och det sista, den 23 juni, 62 hanar mot blott 39 honor, 

ett förhållande, som är motsatt allt hvad man förut i den vägen 

observerat och antagit. De prof, som togos och undersöktes 

under tiden mellan dessa dagar, visade mestadels ett någorlunda 

lika antal af hvartdera könet, men oftast voro honorna något 

öfvervägande. 

Ett mindre antal honor af kastanieborren undersöktes allt 

emellanåt, för att af äggens mognadsgrad söka utröna, om en 

del af honorna efter äggläggningen åter begifva sig till träden 

för att para sig och sedermera lägga en ny kull af ägg. Om 

ock ingen bestämd åsikt kan bildas härom genom dessa i det 

fria företagna undersökningar, vill jag dock framlägga resultaten 

däraf genom följande tabell, emedan denna lämnar upplysningar 

rörande en annan, tämligen viktig fråga, nämligen rätta tiden 

för insamlingens bedrifvande. 

| | Äggens beskaffenhet 
| Antal |_— 
| Dag honor | Full- | Stora, | Half: | Små, i | Craie Ej märk- 

mogna | ‘mjuka | vuxna | strangar| bara 

| Tollarp ...... | 22/60) 28| — | — | 13 5 6 4 

| S6nnarslof...| 27/5 | so | — | TO a TS GN 

[fölkollarp! 42: ad Ld GT eee ee ee ce eee 

| Degeberga ..| 3/6 | 50 | — 3 5 I To | 25 

| Tollarp ..... |." 56 ar 78 9 17 8 2 

| Sönnarslöf...| */%s | 5o | — SM aa? eer a ne 

| » EB a EE GAS MR ha ne à I 

| > om a ae a NT 13 4 | — 2 

| » Re ae Bier 9 ga | 

| » AE AE RE: toy OS 9 | — | 10 | 

| » RN Sor to 7 8 8 | — | 17 | 

» DENT IG SOS rg}, "Es 4 8 | — 

En fråga har ofta framställts och diskuterats, nämligen den, 

om det verkligen kan vara någon idé uti att under de sista 

svärmningsdagarna insamla ållonborrar, om äfven så stora kvan- 

titeter då skulle kunna erhållas, att det lönade samlaren för sitt 
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besvär. Ifall de flesta då lefvande individer vore sådana honor, 

som redan undangjort äggläggningen och nu äro i rörelse blott 

för att ännu en gång äta sig mätta och sedan dö, blefve det 

naturligtvis ändamålslöst slöseri med allmänna medel, att betala 

premier för deras dödande. Vill man grunda ett omdöme här- 

om med ledning af ofvanstående tabell, som är upprättad efter 

noggranna undersökningar, så kan detta kanske ske genom att 

först granska de tre kolumner, som angifva antalet af de honor, 

hvilkas äggstockar inneslutit fullmogna, stora mjuka eller half- 

vuxna ägg. Man finner då, att under sista veckan af svärmnin- 

gen hade den 18 juni bland 50 honor ej mindre än 31, den 

23:e 25 och den 26:e 37 individer sa beskaffade agg, att de 

högst sannolikt kommit att läggas i jorden samt lämnat larver, 

ifall de fått vara vid lif. Hvad det mindre antal individer be- 

träffar, som är upptaget 1 de tre sista kolumnerna, d. v. s. så- 

dana, rörande hvilka det kan vara ovisst, om de skulle kommit 

att afsätta fullbildade ägg, är det, på grund af nämnda under- 

sökningar, omöjligt att göra sig något bestämdt omdöme. Att 

utröna, om honorna kunna lägga två äggkullar, låter sig som 

det synes ej göra, såvida man ej har dem inneslutna i lämpliga 

burar. Emellertid tyckes tydligt nog af försöken framgå, att ägg- 

bärande honor äro nog talrika äfven under de sista svärmnings- 

dagarna för att göra insamlingen af dem önskvärd och för ända- 

målet lönande. Om vi t. ex. fästa uppmärksamheten pa den 

nästföregående tabellen, skola vi se, att hanarna af kastaniebor- 

ren den 19, 23 och 26 juni utgjorde blott 20, 9 och 7, eller 1 

medeltal 12,3 procent, och att honorna således utgjorde 87,7 

procent. Af dessa sistnämnda hade, enligt hvad ofvan visats, 

öfver hälften mer eller mindre utvecklade ägg, som sannolikt 

skulle lämna larver. En liter ållonborrar innehåller omkring 350 

stycken individer, och om därifrån drages det antal af hanar, 

som 1 medeltal voro tillstädes vid de tre sista undersökningarna, 

d. v. s. 43 stycken, så återstå 307 honor. Bland dem hade 

minst hälften, eller öfver 150 vuxna ägg. I en liter, under de 

första svärmningsdagarna insamlade ällonborrar, finner man säl- 

lan flera, oftare färre honor än 150 stycken, och da sker insam- 

lingen vanligen ifrigast. Af ofvan anförda synes således, att i 

en liter under de sista svärmningsdagarna insamlade ållonbor- 
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rar, har man ett ej mindre, utan snarare större antal ägglägg- 

ningsskickliga honor än under den tidigare svärmningstiden. Att 

innan svärmningen upphört afsluta insamlingen, åtminstone så 

längé plockningen ännu kan löna sig för den därmed syssel- 

satta befolkningen, blir således ett fel och bör ej äga rum. Hällre 

må man då något höja priset för en liter eller ett kilo insamlade 

ållonborrar. 

Oaktadt tre svärmningsperioder tilländalupit, hvarunder ållon- 

borrekriget fortgått och möjliggjorts genom statens, landstings 

och hushållningssällskapers offervillighet, har dock utrotningsar- 

betet under sista svärmningen ej öfverallt bedrifvits så, som man 

haft skäl att vänta eller hoppas; ty alltför ofta begå kommunal- 

stämmor det felet, att anslå en för ringa summa därtill. En och 

annan kommun rättar visserligen misstaget medan svärmningen 

som bäst pågår och ökar anslaget samt utbetalar detsamma och 

då redan innan beslutet hunnit vinna laga kraft. Andra låta 

dock bero vid sitt första anslag, belöpande sig på ett eller annat 

hundratal kronor, och insamlingen måste tvärt afbrytas. En 

sorglig ryktbarhet i det fallet har Vä socken i Kristianstads län 

under året vunnit, om man får tro platstidningarnas utsago, hvil- 

ken vi skola hoppas ej manar till efterföljd. Har är likväl ej 

rätta platsen för en närmare redogörelse för det beslut, som af 

kommunens röstberättigade medlemmar fattades på dess fattigare 

befolknings bekostnad; men nog bör ett sådant tillvägagående 

utgöra ännu ett talande skäl för behofvet af en lag, som stadgar, 

att insamlingen blir obligatorisk, på. det att den ena kommunen 

eller enskilda jordägare ej skola kunna lägga armarna i kors 

medan grannarna uppoffra arbete och penningar på att motarbeta 

eller aflägsna en för alla gemensam landsplåga. 

En påtaglig förminskning af ållonborrarnas antal har nu- 

mera utan gensägelse uppstått, tack vare insamlingen, och en 

mindre bekymmersam tid synes tillstunda för jordbrukaren i de 

af dessa skadedjur hemsökta landsdelarna; men ingen kan med 

visshet förutsäga hur länge så kan komma att fortfara. Säkert 

är emellertid, att de onda tiderna skola förr eller senare åter- 

komma, om man underlåter att insamla och döda de ållonborrar, 

som komma att hädanefter visa sig och blifva åtkomliga. Det 

duger ej, att ännu en gång låta dem ostördt föröka sig tills de 
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frambryta i oerhörda svärmar, i likhet med hvad som skedde i 

slutet af åttiotalet. 

Den andra perioden, hvarunder statsunderstöd lämnats till 

ållonborreinsamlingen, utgår med innevarande år, och det vore 

ganska beklagligt, om detta anslag därmed komme att upphöra. 

Att insamlingen är nödvändig, om skadedjuren skola kunna hål- 

las inom tillbörliga gränser, härom torde väl numera alla vara. 

ense; men om större delen af landtbefolkningen detta oaktadt 

någonsin kan komma därhän, att den, i saknad af påstötningar 

och bidrag från annat håll, så som sig bör verkställer densamma, 

detta är högeligen att betvifla, ty därtill torde trögheten och 

liknöjdheten, ännu åtminstone, vara allt för stora. 

Kommittén för pröfning af LARS PERSSONS i Simrishamn 

medel, med hvilket man skall kunna döda ållonborrelarverna i 

jorden, kom ej häller i år i tillfälle att fullgöra sitt värf, emedan 

ett tillräckligt antal af vuxna larver ej någonstädes stod att finna. 

Detta kunde man visserligen redan på förhand anse som gifvet, 

men för att tillmötesgå uppfinnaren, som helt naturligt är ange- 

lägen om, att så fort som möjligt få sitt utrotningsmedel under- 

sökt, infördes 1 Skånes och Hallands tidningar en uppmaning, 

ställd till hvar och en, som möjligen kunde uppvisa ett fält, stort 

eller litet, hvilket för tillfället härjades af larver, att sådant till- 

kännagifva, antingen till undertecknad eller någon af kommitténs 

båda andra ledamöter. Någon dylik anmälan hördes dock ej 

af, som väntadt var. Man måste således afbida tiden till år 

1897, då härjningsår infaller, för att få tillfälle till medlets 

pröfning. 

Då insamlingen upphört och undersökningarna på stället 

kunde afslutas, var det ej skäl för mig att längre kvarstanna i 

Skåne, synnerligast som inga för sockerbetorna skadliga insekter 

visade sig 1 sådan myckenhet, att härjning kunde befaras. Afre- 

san från Kristianstads län ägde alltså rum den 8 juni, men un- 

dersökningarna af ållonborrar fortsattes likväl ända till den 26: 

samma månad, emedan förvaltaren C. F. CARLSTRÖM hade den 

välviljan att ett par gånger i veckan sända mig ett mindre parti 

lefvande ållonborrar. 
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På grund af rekvisition hos Landtbruksstyrelsen besöktes den 

7 augusti fru CADIER'S egendom Bergshamra i närheten af Stock- 

sund, där skadeinsekter uppträdt i stor myckenhet å ett mindre 

fält, som var bevuxet med foderbetor. Dessa voro storväxta och 

redan mycket försigkomna, men hade icke desto mindre skadats 

betydligt, i synnerhet vid ena kanten af fältet, där blott bla- 

dens midtnerv och några hoprullade fragmenter af bladytan 

lämnats kvar. Rötterna voro dock orörda. Längre in uti fältet 

hade angreppen småningom minskats, ty där märktes å bladen 

blott ett och annat mindre hål. 

Insekterna hade visat sig i stor mängd på bladen några 

dagar före mitt besök, men efter ett starkt regn försvunnit, enligt 

hvad befallningsmannen på stället upplyste. Vid en närmare 

undersökning af plantorna påträffades likväl ännu många af dem 

sittande ofvanpa bladen helt stilla som det tycktes, utan att taga 

någon föda. I fångenskap bildade de likväl sedermera lika be- 

skaffade hål å inlagda blad, som dem man varseblef uti det fria. 

Några larver eller spår efter sådana kunde ej upptäckas på bla- 

den, hvadan det blef tydligt nog, att djuren invandrat till fältet. 

Skadedjuret befanns vara den s. k. Fläckiga sköldbaggen (Cas- 

sida Nebulosa TiN.). Dess förvandlingar fran larv till puppa och 

utbildad insekt iakttogos af mig pa Gotland 1893 och beskref- 

vos i ärsberättelsen till Landtbruksstyrelsen för nämnda ar samt 

i Entomologisk Tidskrift och »Uppsatser i praktisk entomologi» 

for 1894. Därsammanstädes är äfven införd en afbildning af 

den till skapnaden särdeles märkvärdiga larven, hvarför här en- 

dast lämnas figur af den utbildade insekten. 

Hvarifrån skadedjuren egentligen kommit var ej så lätt att 

vid besöket afgöra, då man, som vanligen är fallet, på platsen 

ej kunde lämna några underrättelser till ledning 

för omdömet. Troligen hade de, vägledda af 

luktsinnet, anländt från samma håll och fattat fast 

fot i yttre kanten af betfältet, där plantorna nu 

visade sig m ipna. j à g mest on Att de ej De på ee eet 

marken, utan användt vingarna som fortskaffnings- Nedulosa LIN. 

medel, syntes ”påtagligt, emedan ingen åverkan 

kunde upptäckas å växterna på det närmast belägna fältet, åt 

det håll, hvarifrån de antagligen kommit. Sedermera upplystes, 
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att egendomens besvärligaste ogräs består af en art molla, tro- 

ligen svinmolla (Chenopodium Album L.), och detta förklarar 

kanske orsaken därtill, att dessa sköldbaggar här förökat sig så 

ansenligt som nu varit fallet. De larver af ifrågavarande art, 

som anträffades på Gotland, lefde just på bladen af nyssnämnda 

ogräs. Enligt KIRCHNER skola larverna till den bruna hufvud- 

formen af arten anträffas på bladen af betor och vara mycket 

allmännare i Tyskland, än den gröna varieteten. Till den sist- 

nämnda hörde dock alla de exemplar, hvilka à Gotland’ päträf- 

fades såsom larver pa molla, äfvensom alla de hundratals individer, 

som jag var i tillfälle att iakttaga vid Bergshamra. Att dessa 

senare ej lefvat på betbladen, utan å andra i närheten befintliga 

växter, trodde jag mig kunna antaga, då inga färglösa eller 

brunaktiga fläckar eller andra spår efter larver syntes till på de 

förstnämnda. Den omständigheten, att alla på molla uppfödda 

och sedermera å såväl socker- som foderbetor funna, fullt utbil- 

dade exemplar af denna skalbagge tillhörde den af THOMSON 

m. fl. såsom varietet upptagna gröna formen, skulle kunna komma 

en att tro, att denna i larvtillståndet lefver endast på molla, men 

den bruna hufvudformen åter på betor, eller ock att båda kunna 

vara skilda arter. Denna fråga torde väl knappast få en full- 

ständig utredning, innan man haft tillfälle att uppföda och jäm- 

föra båda formernas larver med hvarandra, hvilket, så vidt jag 

har mig bekant, ännu ej ägt rum. i 

Äfven annanstädes än vid Bergshamra i Stockholmstrakten, 

nämligen å Gotland och just i den trakt, där jag för tre ar 

sedan observerade larverna, uppträdde denna sköldbagge under 

sistförflutna sommar, enligt skriftlig underrättelse samt meddeladt 

prof från bokhållaren R. WEDIN å egendomen Skäggs. Han 

skref nämligen ungefärligen följande: 

I början af juli månad erhöll undertecknad några starkt 

angripna sockerbetor från Bläsnungs gård, hvilka odlats 1 Hästnäs 

myr. Tillika följde några skadeinsekter samt en förfrågan, om 

jag, såsom f. d. betodlingsinstruktör för Roma sockerbruk, kunde 

lämna några råd till förebyggande af den missväxt å ägarens 

betfält, som antagligen var att vänta i följd af skadedjurens 

skarpa framfart. Sedan jag på ort och ställe tagit vidare känne- 

dom om saken, antog jag, med ledning af »Berättelse angående 
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resor och förrättningar under år 1893 af Kongl. Landtbruks- 

styrelsens entomolog», att här var fråga om Fläckiga sköldbaggen 

(Cassida Nebulosa L.) och blef sedermera därom förvissad genom 

Edert vänliga meddelande angående de till Eder öfversända 

exemplaren. 

Emellertid hade jag ej annat råd att lämna, än att försöka 

med en öfvergödsling med kali och chilisalpeter. Jag trodde 

nämligen, att man därigenom möjligtvis kunde döda en del skade- 

djur samt för det andra, att man genom tillförsel af ny näring 

skulle få betorna att skjuta nya blad med större fart än eljest. 

Detta senare inträffade äfven, och plantorna stodo sedan bättre 

emot insekternas angrepp. Om öfvergödslingen dödade några 

insekter eller ej, kunde jag likväl icke utröna. 

Öfriga iakttagelser, jag själf gjort eller hört anföras af kam- 

rer MÖLLER vid Roma sockerbruk, äro i korthet följande: Under 

sommarens lopp har Fläckiga sköldbaggen uppträdt endast på 

några enstaka ställen å Gotland, dock alltid på mossjord, och 

det tycks framgå, att den trifves bäst på molla, ty först sedan 

detta ogräs borttagits från betfälten, hafva själfva betorna angri- 

pits. Härjningen tager alltid sin början invid dikeskanterna och 

sprider sig sedermera efter hand inåt fälten. Ett af dessa skade- 

djur angripet fält ser ut som om det vore bevuxet med enruskor 

i stället för kulturväxter. Öfvergödsling, i likhet med hvad förut 

nämnts, har äfven från sockerbrukets sida tillstyrkts, och där detta 

underlåtits hafva såväl blast som betor gått om intet. Detta har 

varit fallet t. ex. å herr HOFFMANS i Norrgårda betfält i Marte- 

bomyr och KNUDSENS, Nyrungs linda i Stånga myr. 

Härjningen denna sommar torde visserligen ej varit utbredd 

vidare än à omkring ro tlnd, och skadan kan således uppskattas 

till vid pass 2,000 kronor, men bonden står emellertid rådvill 

och ser med ängslan framtiden an, i fall hans räddningsplanka, 

d. v. s. sockerbetorna, under torra somrar (liksom den i år) 

skall komma att fördärfvas af härjande skadeinsekter. 

Man ser af detta bref, att en fara för betodlingens framtid 

verkligen kan vara för handen i följd af ofvanberörda skadein- 

sekters närvaro; om man ej är beredd, att genast ingripa mot 

dem hvarhälst och när de hädanefter kunna komma att visa 

sig i någon anmärkningsvärd myckenhet. Om de hädanefter 
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uppträda pa samma sätt, som under förlidet år var fallet, borde 

de tämligen lätt kunna hållas inom vederbörliga gränser, dels 

genom akerns brukning och dels genom användande af direkta 

utrotningsmedel. Första åtgärden torde böra bestå uti förstöran- 

det af svinmollan uti åkrarna, synnerligast i rotfruktsfälten, innan 

de på bladen lefvande sköldbaggelarverna hunnit blifva fullvuxna. 

Enligt hvad mina uppfödningsförsök på Gotland gifva vid han- 

den, äro larverna färdiga att gå i puppa omkring medlet af 

juni, och bör således ränsning af träda och rotfruktsfält, där 

svinmolla växer, vara verkställd före denna tid, eller redan i 

början af nämnda månad. De larver, som då befinna sig på 

ogräsbladen, äro ännu ej fullvuxna och skola naturligtvis omkomma 

af brist på föda, sedan ogräset torkat och ej vidare är för dem 

tjänligt såsom födoämne. En öfvergödsling är alltid af nytta, da 

den ökar betplantornas motståndskraft, men skadedjuren dödas ej 

därigenom, ej häller störas de däraf vid sin fortplantning. 

Den omständigheten, att sköldbaggarna i sitt fullt utbildade 

tillstånd endast angripa plantorna från fältets ena kant, och där- 

efter gå inåt, allt’ efter som de så att säga gjort rent hus efter 

sig hvad blasten beträffar, blir en tydlig fingervisning hur man 

bör gå till väga för att döda dem, innan de hunnit göra någon 

mer betydande skada. Om de däremot genast spridde sig öfver 

hela fältet, blefve utrotningsarbetet ansenligt försvåradt, och kost- 

naderna därför betydligt större. I fall angreppen äga rum som 

hittills skett, behöfver man blott medelst en af de i handeln nu- 

mera tillgängliga »emulsionsspridarna» strila en blandning af 

pariser- (kejsar-)grönt och vatten (!/2 gram grönt till hvarje liter 

vatten) öfver de angripna, men ännu ej förstörda plantorna samt 

de närmast därintill befintliga friska, för att döda de flesta af 

skadedjuren och sålunda förekomma vidare härjning. Om man 

under nuvarande giftstadgas tillvaro lyckas erhålla s. k. pariser- 

grönt, må man dock se till, att det är af rätta sorten, nämligen 

det gröna färgstoft, som i Sverige går under namnet kejsargrönt, 

ty eljest blifva alla utrotningsbemödanden fruktlösa. Man lär 

nämligen i färghandelsbutikerna kalla ett annat färgämne »pariser- 

grönt», som för nämnda ändamål visat sig vara alldeles odugligt. 

I följd af rekvisition besöktes den 28 juli en lägenhet vid 

namn Skepparviken på Fogelbrolandet å Wermdön, som innehaf- 
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ves af herr J. A. WAHLSTRÖM, för att undersöka och lämna råd 

rörande de skadeinsekter, som under flera år hemsökt hans lilla, 

väl skötta och med egna händer anlagda trädgård. En besvärlig 

sjukdom har nämligen därstädes liksom på många andra ställen, 

synnerligast i Skåne, visat sig under flera år å både äpple-, pä- 

ron- och körsbärsträden, och den har igenkänts därpå, att de 

nyss utslagna och nästan fullvuxna löfven å ett och annat af 

årsskotten hastigt vissnat och blifvit bruna, hvarefter hela skottet 

och ofta äfven de äldre delarna af kvisten svartnat i barken, dött 

bort samt slutligen fallit af, om det onda utbredt sig rundt om- 

kring desamma. Man har mycket funderat öfver hvilken orsaken 

kan vara till denna åkomma, och de flesta hafva ansett frost 

såsom den sannskyldiga, hvilket jag för min del ej kunnat med- 

gifva, sedan noggrannare undersökningar blifvit gjorda. FEj häller 

kunna skadeinsekter beskyllas för att åstadkomma detta onda, 

då aldrig några sådana kunnat upptäckas å de flera hundra så- 

lunda skadade kvistar, som jag underkastat ett omsorgsfullare 

skärskådande. För min del har jag förmodat, att parasitsvampar 

torde böra tillskrifvas denna ganska allvarsamma skada. Denna 

förmodan. synes verkligen hafva besannats, ty enligt hvad man 

berättade mig 1 Skåne skall den bekante botanisten lektor E. Rost- 

RUP i Köpenhamn hafva konstaterat, att sjukdomen uppstår i 

följd af angrepp från dylika snyltgäster. ! 

Under sådana förhållanden skulle möjligen den såsom svamp- 

fördrifningsmedel på senare tiden berömda bordeauxvätskan kunna 

blifva ett värdefullt medel. Den tillredes på följande sätt: 

! För att få full visshet i denna sak, tillskref jag nyligen lektor ROSTRUP 

därom och erhöll följande svar, som jag tagit mig friheten återgifva, öfversatt 

på Svenska: Till svar å ärade skrifvelsen må följande tjäna: De kvistar af olika 

fruktträd, som jag i juli 1895 fick tillsända af lektor WAHLSTEDT i Kristian- 

stad voro angripna af flera svampar, nämligen äpplekvistarna af Manilia fructi- 

gena och Nectria ditissima, päronkvisten af Manilia fructigena och Fusiclaaium 

Pyrinum samt körsbärskvisten af Manilia fructigena, hvilken sistnämnda jag 

anser for hufvudorsaken till den af Eder beskrifna sjukdomen. Naturligtvis 

kan man icke vara säker på sjukdomsorsaken utan att se exemplaren pa de 

sjuka kvistarna, 
Med högaktning 

E. ROSTRUP. 
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2 kilo kopparvitriol (blåsten) läggas i en påse af gles väf, 

som hänges helt nära under vattenytan i ett kärl för att lösas; 

sedermera tillblandas 2 kilo släckt och fint pulveriserad kalk. Efter 

blandningens filtrering tillsättes ytterligare 100 kilo vatten. Denna 

vätska strilas öfver trädkronorna medelst någon af de nyare stril- 

apparaterna, hvarigenom den ytterst fint fördelas öfver kvistarna 

och bladen. 

Hvad tiden beträffar, då sådan öfverstrilning hälst bör ske, 

sakna vi visserligen 1 detta fall erfarenhet, men jag antager, att 

arbetet bör företagas i två repriser, nämligen första gången då 

knopparna börja öppna sig och den andra kort efter sedan blom- 

morna affallit eller kanske något senare. 

Af andra skadeinsekter antecknades vid besöket: frostfjäriln 

(Cheimatobia Brumata 1.) och äpplevecklaren (Carpocapsa Po- 
monella L.) hvarom mer längre fram. 

Fläckhorniga löfvifveln (Phyllobius Maculicornis GYLL.) 

Denna vifvel är visserligen af HOLMGREN upptagen bland de för 

träd och buskar skadliga insekterna, emedan den lefver af deras 

blad, men angifves af THOMSON såsom endast sparsamt förekom- 

mande i vårt land. Säkert är, att den på de flesta lokaler är 

långt mindre allmän än en mycket närstående art, nämligen Ph. 

Argentatus Lin. I Stockholms skärgård synes den dock vara 

allmännast, ehuru, så vidt jag under många somrars vistelse där- 

städes erfarit, någon anmärkningsvärd skada af honom ej för- 

orsakats. 

Uti ett bref af den 11 juni innevarande år omnämner herr 

HuGo HAMMARSKJÖLD, Tuna, att en liten skalbagge året förut 

visat sig på körsbärsträden, hvars blad den förstörde. Äfven nu 

uppträdde den på samma sätt, och af några såsom prof sända 

djur blef det klart, att dessa voro Ph. Maculicornis G. 

Då här var fråga om en bladätande insekt, föreskrefs bla- 

dens öfverstrilning med kejsargrönt och vatten eller fotogen- 

emulsion. Huruvida medlet användes eller ej, eller om skade- 

djuren utan någon åtgärd lämnade de unga körsbärsträden i fred, 

innan dessa blifvit kalätna, därom känner jag intet, då ingen 

vidare underrättelse hördes af. Det är nämligen endast sällan 

upplysningar lämnas om, hur försök med föreskrifna botemedel 
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utfalla, äfven om sådana verkligen ägt rum, ett förhållande, som 

man måste på det högsta beklaga. 

Genom bref från herr ERIK G:SON ODELSTJERNA erhölls 

underrättelse om, att Barkborrar förstört ett stort skifte af 

Långbans grufveskogar i Värmland, och man önskade ett besök 

af mig vid bergsmannaföreningens sammanträde i Filipstad den 

10 april detta år, hvarvid jag skulle lämna upplysningar rörande 

nämnda skadedjur samt medlen till deras utrotande. Som studiet 

af skogsinsekternas lefnadsvanor icke egentligen tillhört min be- 

fattning, och jag för öfrigt ej ansåg en dylik resa vara nödvän- 

dig, skrefs i stället en uppsats i ämnet och sändes till bergs- 

mannaföreningen, för att vid sammankomsten uppläsas, hvilket 

ock lärer ägt rum, enligt hvad jag sedermera erfarit. 

Från Norges statsentomolog meddelas den ledsamma under- 

rättelsen, att den s. k. Blodlusen (Schzzoneura Lanigera HAUSM.) 

visat sig sedan 1894 vid Arendal i Norge. Detta för äpple- 

träden synnerligen skadliga djur antages härstamma från Amerika 

och har sedan slutet af förra århundradet därifrån utbredt sig 

vida omkring, icke allenast i Nordamerikas Förenta Stater och 

Canada, från ostkusten ända till Stilla hafvet, utan äfven till 

Australien och Europa. Därigenom att en del individer äro för- 

sedda med vingar går djurets spridning lätt för sig inom sam- 

manhägande områden. Dess vandringar öfver hafven tillgå dock 

antagligen så, att det medföljer de trädplantor eller kanske 

till och med ympkvistar, som sändas från den ena kontinenten 

till den andra. För den skull borde inga sådana, som införas 

från annat land, få utplanteras, innan de blifvit noggrannt under- 

sökta eller desinficierade. Genom underlåtenhet af dylika för- 

siktighetsmått hafva icke allenast denna, utan många fler skade- 

insekter till skilda länder importerats, hvilka sedermera blifvit 

verkliga landsplågor i det nya fäderneslandet. 

Då skadedjuret nyligen utsträckt sina vandringar ända till 

vårt närmaste grannland och där fattat fast fot, synes det blott 

vara en tidsfråga, när det skall visa sig äfven i Sverige, sedan 

man allt mer börjat införskrifva ympkvistar och fruktträdplantor 

från utlandet. „Det kan därför vara på sin plats, att här 

nämna något om skadedjurets utseende och lefnadssätt, på det 

hvar och en, som får del af denna berrättelse, må lära sig igen- 
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känna detsamma och kunna genast vidtaga åtgärder till dess ut 

rotande, i fall det någonstädes skulle visa sig inom landet. 

Skadedjuret tillhör bladlössens stora familj och igenkännes 

bland annat därpå, att det saknar de s. k. saftrören ofvanpå 

sidorna af bakkroppen samt att det afsöndrar ett ämne, som se- 

dan torkar och omger 

kroppen, liknande hvit ull, 

hvarigenom efter hand 

flockor bildas pa trädens 

bark, som antingen sam- 

manflyta i rader eller i 

större, spridda hopar. Om 

djuret sönderklämmes upp- 

kommer en röd fläck ef- 

ter detsamma, hvilket är 

orsaken till, att det fått 

namnet blodlus. Det lef- 

Fig. 2. Schizoneura Lanigera. 

Sommargeneration. a äpplekvist med honor i 

nat. storlek; b c, bevingade individer; 

d, e honor, alla förstorade. ver på barken af kvistar- 

na och rötterna, efter hvad 

man påstår om sommaren på den förra och om vintern på de 

senare. Vanligen hafva djuren sitt tillhåll på undre sidan af de 

ett- eller tvååriga skotten; hvilkas näringssafter de uppsuga, hvari- 

genom hela trädet till sist dör ut, isynnerhet om rötterna äfven 

angripas. Om våren aflägga honorna sina lefvande födda ungar 

på yngre kvistar samt i barkspringor och andra skadade ställen 

å träden, där barken är tunn; och då flera individer befinna sig 

nära intill hvarandra, uppstå genom deras ständiga sugande upp- 

svällda knölar på barken, hvilka icke sedermera växa bort, utan 

öfvergå till kräftsår, som efter hand utvidga sig. Under som- 

maren framkomma bevingade individer, som sprida sig till: nar- 

stående träd eller vida omkring och bilda, genom att föda lef- 

vande ungar, nya kolonier. 

Mot hösten uppträda andra bevingade individer, som till 

färgen äro svarta och efter föregången parning lägga ägg vid 

rötterna af träden, hvilka ägg sedermera lämna det yngel, som 

angriper trädets under jordytan befintliga delar. 

Tvåknöliga sköldlusen (Lecanium Bituberculatum TARG.). 

Från provinsialläkaren, d:r J. W. LINDWALL i Halmstad, erhölls 
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prof på denna sköldlus, som skiljer sig från alla andra hittills 

kända arter därigenom, att den har två större och ofta dess- 

utom två mindre knölar pa den starkt 

kullriga ryggskölden. Den upptäcktes af 

d:r L. på spalierade päronträd, hvilka 

hotades med fullständig undergång i följd 

af dess angrepp. Troligen är det första 

gången ifrågavarande sköldlus observerats 

inom Skandinavien, eljest tillhör den län- 

derna vid Medelhafvet, hvarifrån den an- _. ; ; 
fj ; . ; x Fig. 3. Zecanium Bituber- 

tagligen hitkommit med införskrifna frukt- culatum, 2 förstorad och 

trädsplantor. En något utförligare be- 1, 3 i naturlig storlek. 

skrifning på detta för oss nya skadedjur 

är af mig införd uti »Uppsatser i praktisk entomologi», 1896, 

sid. 91 och Entomologisk Tidskrift, sid. 170 för samma år, 

hvarför det här endast i korthet omnämnes. 

Bladlöss hade äfven gjort stor skada på plommon- och 

äppleträd hos d:r LINDWALL i Halmstad. Fotogenemulsion re- 

kommenderades till utrotningsmedel. ; 

Krusbärssågstekeln (Nematus Ribesii STEPH.) har som 

vanligt under sommarens förra del uppträdt på flera ställen, 

hvarifrån underrättelser därom ingått. Skadedjuret har varit före- 

mål för uppsatser, som sändts till flera landsortstidningar, på det 

att allmänheten skulle få reda på hur dess härjningar kunna 

förekommas. De förluster denna sågstekel åstadkommer i landet 

äro ej ringa, om man besinnar, att den uppträder på mångfal- 

diga ställen, och att härjningarna vanligen upprepas i tre till 

flera år å rad. 

En af de nämnda tidningsuppsatserna hade följande lydelse: 

»Den tid är snart inne, då krusbärsstekeln lägger ägg, och 

jag har därför ansett mig böra meddela anvisning om sätten att 

göra sig kvitt detta skadedjur, som så ofta i våra trädgårdar 

angriper krusbärsbuskarna och beröfvar dem såväl blad som bär. 

Stekeln (en liten fyrvingad insekt af samma ordning som 

getingarna m. fl.) lägger sina små, aflånga, hvita och för blotta 

ögat lätt synliga ägg längs de upphöjda nerverna (ådrorna) på 

bladens undersida. På ett enda blad kan man ofta räkna från 

100—300 ägg. Om ett sådant blad afplockas och förstöres, 

Entomol. Tidskr. Årg. 18, H. 1 (1897). 2 
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går en blifvande larvkoloni under på samma gång. Att uppsöka 

dessa blad är vida lättare än man skulle tro, ty vanligen läggas 

äggen blott å de nedersta kvistarna, och dessa äro lätt under- 

sökta, om de upplyftas medelst en i ändan krökt käpp e. d., 

så att undersidan blir synlig. 

Den, som ägnar sina krusbärsbuskar någon uppmärksamhet 

vid denna tid och följer ofvan gifna råd, skall hädanetter slippa 

se dem stå kala i långa rader såsom ett bevis på försumlighet 

och likgiltighet. 

Det kan naturligtvis lätt hända, att ett och annat blad med 

ägg blir förbigånget vid undersökningen, eller att denna under- 

låtes, emedan krusbärsmask ej visat sig på några år. Då lar- 

vernas närvaro märkes, kunna de lätt nog bortplockas, om man 

lägger ett gammalt lakan e. d. under busken och piskar kvi- 

starna med en käpp, hvarvid larverna nedfalla på lakanet och 

uppsamlas. 

Ett godt och föga mödosamt medel består uti de angripna 

kvistarnas besprutning med en blandning af pariser- eller kejsar- 

grönt och vatten (!/2 gram grönt till hvarje liter vatten), som 

noga omrörts kort före användandet. Medlet är giftigt och måste 

handhafvas med varsamhet, och man bör därför undvika att be- 

spruta andra kvistar än de angripna. I brist på parisergrönt 

kan man försöka med alun eller salpeter (160 gram), upplöst i 

varmt vatten och därpå utspädt med 20 liter kallt; eller grön- 

såpa '/ı kgm och litet tobakssaft uti ofvannämnda kvantitet 

vatten. 

Vid medlets användande kan visserligen begagnas en van- 

lig stril, men den är dock mindre lämplig, emedan för mycket 

af vätskan då rinner ned på marken till ingen nytta. Ett för- 

träffligt redskap härtill är bland andra VERMORELS strilapparat, 

då den utkastar vätskan i form af ett fint duggregn, och mynningen 

kan vridas så, att äfven kvistarnas undersida utsättes för duschen. 

Denna apparat har fätt stor användning i Nordamerika, Eng- 

land och äfven Norge samt begagnas till duschning af fruktträd, 

buskar m. m. mot allehanda skadeinsekter. Fabrikant i Sverige 

är f. n. endast firman CARL JACOBSEN i Stockholm. Sker rekvi- 

sition däraf genom undertecknad, erhålles den till fabrikspris, 

och lämnas anvisningar om dess användning samt hvilket medel, 
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som visat sig verksammast mot ena eller andra slaget af insekter. 

Apparaten kan lätt förenas med slangen till en vanlig assurans- 

spruta, om denna har en inre diameter af 1,5 cm. I annat fall 

måste kopplingen (föreningshylsan) göras mindre eller större. 

Apparaten kostar 6,50 och hylsan 0,75 kr., frakten oberäknad. 

S. k. petroleum- (fotogen-) emulsion, som kan användas mot de 

flesta skadeinsekter, tillhandahålles äfven och kostar 1,25 pr 

liter, och kärl af bleck därtill om 3 liters rymd 0,60 o. s. v. 

Med stöd af i utlandet vunnen erfarenhet rörande fördelen 

af att bespruta fruktträden och andra för skadeinsekter utsatta 

växter kan jag ej underlåta att på det varmaste rekommendera 

detta förfaringssätt, först och främst hos trädgårdsodlare, och 

uppmanar härmed hvar och en, som anser sig kunna ha nytta 

däraf, att därmed göra försök. Den, som är 1 tillfälle att be- 

söka mig här, kan själf få öfvertyga sig om apparatens goda 

egenskaper och användbarhet. 

Tollarp den 24 maj 1896. 

ven Lampa. 
Statens entomolog.» 

Nematus Appendiculatus HARTIG. Under vistelsen pa 

Svartvik invid Ulfsundasjön kom jag i tillfälle observera ett 

annat skadedjur på krusbärsbusken, som med det förut anförda 

är närbesläktadt, men af mindre storlek, nämligen N. Appendi- 

culatus H. 

I medio af augusti varseblef jag att en krusbärsbuske, som 

växte mellan stenarna på ena sidan af ångbåtsbryggan, allt mer 

beröfvades sina blad. Vid närmare efterseende befanns, att ste- 

kellarver voro upphofvet därtill. Dessa hade som vanligt 6 

bröstfötter, 12 buk- och 2 analfötter. Färgen var gräsgrön, mör- 

kare på ryggen. Hufvudet hos de yngre larverna glänsande 

svart, hos de äldre grönt, på sidorna med en långsträckt och 

smal svart tvärfiäck, samt en omvändt hjärtformig dylik öfver 

panna och nacke. 1:a kroppsringen hade undertill en smal, 

svart vinkelfläck på hvarje sida; nacken var svartpunkterad och 

käkarna voro i spetsen bruna. Längd 10 mm. 

Kokonger wanträffades den 15 augusti och voro nästan 

cylindriska samt afrundade i båda ändar, grönaktiga eller brun- 

grå och omkring 5 mm. långa. 
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Den 26 augusti framkom ur en sådan kokong en 

fullbildad stekel och den 27 voro omkring ett halft tjog 

dylika utkläckta. Puppstadiet varade alltså omkring 12 dagar. 

Utkläckningen af de öfriga exemplaren fortfor sedan till in uti 

september. 

Märkvärdigt nog voro alla sålunda utkomna individer honor, 

som enligt hvad man antager kunna lägga ägg, ur hvilka fram- 

komma larver, utan att en föregående kopulation försiggått. I 

fångenskapen fästades kokongerna på bladen af de krusbärskvi- 

star, som voro inlagda i burken till föda åt larverna, men i det 

fria lyckades jag ej påträffa några å den buske, på hvilken lar- 

verna lefvat. En fullbildad stekel ertappades dock därstädes. 

Då larverna uppträda så sent på sommaren, som nu var 

fallet, torde den skada de förorsaka vara mindre betydande. 

Om en tidigare generation förekommer, hvilket jag för närva- 

rande ej känner, kan denna naturligtvis åstadkomma större för- 

argelse. Någon sådan har jag dock aldrig observerat. Jag har 

emellertid velat här påpeka detta skadedjur, på det att detsamma 

måtte uppmärksammas, 1 fall det kommer att någonstädes upp- 

träda i större myckenhet. Utrotningsmedlen torde kunna blifva 

desamma som mot den förut omnämnda krusbärssågstekeln. 

Då i »Uppsatser i praktisk entomologi» för 1897 en tafla 

med figurer öfver, samt ett utförligare omnämnande i texten af 

dessa båda skadedjur antagligen kommer att inflyta, kan det vara 

öfverflödigt att här vidlyftigare orda om dem. 

Röda tallstekeln (Lophyrus Rufus KLuG) har äfven den 

nyss förflutna sommaren visat sig, dock kanske ej på mer än en 

enda trakt. Genom bref samt sända tallkvistar till Kongl. Landt- 

bruksakademien från Gysinge bruk i Gefleborgs län, hvilka remit- 

terades till mig, blef det påtagligt, att här var fråga om nyss- 

nämnda stekel. Man önskade blott att få veta hvilken art lar- 

verna tillhörde, hvilket äfven meddelades. Några vidare under- 

rättelser angående deras uppträdande samt vidden af den skada 

de åstadkommo afhördes ej. 

Lilla trädgårdsborren (Phyllopertha Horticola Lin.) lät 

äfven i ar tala om sig och började svärma i Skåne redan den 

3 juni under de då ovanligt varma dagarna, men något nämn- 

värdt angrepp på sockerbetorna hördes dess bättre icke af. Från 
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Baldringe, Södra Lyckäs, samt Ry, Löfvestad i Malmöhus län, 

erhöllos underrättelser om anfall på fruktträden, hvilkas blad och 

fruktämnen denna skalbagge kan i grund förstöra. 

Sädesknäpparen (Agriotes Lineatus LiN.). Meddelandena 

angående denna på många håll synnerligen besvärliga skadein- 

sekt hafva detta år varit mycket fåtaliga, men orsaken härtill 

torde dock ej vara den, att larverna uppträdt mindre allmänt 

än vanligt; ty å varm, lös och torfblandad jordmån äro de alla 

år tillfinnandes i större eller mindre antal, såvida icke lämpliga 

åtgärder vidtagits mot dem under någon tid. 

Från herr ANDERS BJÖRKMAN i Djurslöf sändes en skrifvelse 

jämte prof på sädesknäpparens larver, hvilka hos honom föror- 

sakat större skada å betor och andra kulturväxter. De råd, som 

för närvarande i ett sådant fall kunna gifvas, meddelades honom 

äfven, men då i årsberättelsen för 1895 å sid. 28 och följande 

denna insekts lefnadssätt samt medlen mot densamma tämligen 

utförligt afhandlats, torde jag för denna gång kunna få hänvisa 

dit eller till samma sidor i »Uppsatser 1 praktisk entomologi» 

samt Entomologisk Tidskrift för år 1896. 

Spannmålsvifveln (Calandra Granaria 
LiN.). Angående denna i sädesmagasinen ibland 

högst skadliga skalbagge, har blott ett medde- 

lande kommit mig tillhanda genom ett bref 

från sekreteraren i Örebro läns hushållnings- 

sällskap, herr C. G. LÖWwENHIELM i Nora. Han 

önskade få upplysningar om detta skadedjurs 

fördrifvande. Fig. 4. Calandra 
granaria, 1 full- 

bildad insekt och 

2 larv (förstorade); 

i spannmålsbingen. Ämnet är explosivt och 3 angripet hvete- 

bör därför ej komma i närheten af eld. Flitig korn, 

Det nyaste medlet torde vara kolsvafla, 

som slås i ett litet öppet kärl, hvilket insättes 

vädring i magasinen, och sädens omskyffling 

ju oftare desto bättre kunna dessutom ej nog rekommenderas. 

Äpplevecklaren (Carpocapsa Pomonella Lin.). Angående 

medlen mot denna vecklarefjäril, hvars larv vanligen kallas äpple- 

masken, emedan den urhälkar gångar i äpplen, som härigenom 

blifva odugliga för afsalu, hafva flera förfrågningar motta- 

gits, och detta är helt naturligt, då skadedjuret hvarje år 
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infinner sig, än på ena och än på andra området och mången 

gång förstör tre fjärdelar af en lofvande fruktskörd. På det att 

en större allmänhet skulle få reda på de säkraste sätten för dess 

oskadliggörande, sändes till Nya Skånska Posten i Kristianstad 

följande skrifvelse, hvilken sedermera cirkulerade genom flera 

andra tidningar. ; 

»I ett föregående nummer (n:r 120) af denna tidning har 

jag varit i tillfälle omnämna hvad man kan göra för att be- 

kämpa krusbärsmasken, och vill nu gifva ett par råd angående 

en annan, för trädgården ej mindre skadlig insekt, nämligen lar- 

ven till en liten vecklarefjäril (Carpocapsa Pomonella Lın.), som 

bildar gångar 1 äpplen, hvarigenom dessa brådmogna och i för- 

tid nedfalla samt bli odugliga både i handeln och till förvaring. 

Hvarje fruktodlare har nog emellanåt fått vidkännas större eller 

mindre förluster i följd af detta lilla skadedjurs uppträdande. 

Fjäriln lägger vanligtvis sina ägg i den skålformiga för- 

djupning, som uppstår efter blomman i yttersta ändan af frukt- 

ämnet, och de sedermera ur äggen kommande larverna äta sig 

därstädes in uti detsamma. Genom att uppsamla och förstöra 

fallfrukten strax sedan den kommit till marken, kunna många 

larver förgöras, men detta kräfver mycken påpasslighet och torde 

sällan äga rum så ofta som sig borde. 

I Nordamerika har man länge begagnat ett annat medel att 

tillintetgöra larverna, hvilket ej fordrar så mycket besvär och 

som dessutom är pålitligare och verksammare. Man dödar dem 

nämligen innan de hunnit äta sig in i frukten, och härigenom 

förekommes äfven skadan. Detta sker genom duschning af kvi- 

starna innan äggen äro kläckta, d. v. s. kort efter sedan blom- 

bladen bortfallit. Fruktämnena vända då det skalformiga stället 

uppåt, hvarigenom det giftämne, som användes, stannar därstädes 

kvar. Då den nyss ur ägget komna larven gnager på fruktäm- 

net, får han äfven smaka giftet och dör. I vatten uppslammadt 

parisergrönt har visat sig vara särdeles lämpligt som utrotnings- 

medel, ty det stannar utanpå frukten såsom ytterst fina korn, in- 

tränger således ej däri och kan följaktligen icke förgifta densamma 

invändigt. Det användes för nämnda ändamål i stora kvantiter uti 

Nordamerika — man uppgifver 2,000 tons årligen för Förenta 

Staterna — och anses, att 75 procent af äppleskörden därigenom 
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skyddas. Förutom äpplefjärilns larver är det åtskilliga andra 

skadeinsekter, som däraf dödas, t. ex. frostfjärillarver och öfver- 

hufvud taget alla skadedjur, som äta af bladköttet eller den späda 

barken. Någon fara för människor kan det ej medföra, då det 

användes för träden före eller kort efter blomningstiden, ty de 

ytterst små gröna kornén, som fästa sig på fruktämnena, för- 

svinna genom regn och blåst långt innan frukten blir användbar. 

Duschen åstadkommes på ett utmärkt sätt medelst på senare 

tiden uppfunna apparater, såsom »Vermorel, Bordeaux» m. fl. 

Den förstnämnda tillverkas numera i Stockholm, och var priset 

därpå uppgifvet i min förra uppsats. 

Till duschning af större träd blir dock assuranssprutans 

slang för kort, hvarför en gummislang om 2 eller flera meters 

längd måste anskaffas. När man vill duscha högre träd, fästes 

ett bamburör eller en längre käpp vid öfre ändan af apparaten, 

hvarmedelst denna kan föras upp till de öfre grenarna. Genom 

att vrida på apparatens ändstycke kan man duscha bladen äfven 

på undersidan, hvilket är af stor vikt, emedan en del insekter 

vistas endast därstädes. 

Då alla ägg ej läggas samtidigt, blir det klokast att bestå 
träden en andra duschning, omkring 12 dagar efter den första. 

Mot bladlöss och andra insekter, som hämta sin föda medelst 

ett sugrör från växtens inre delar, lämpar sig ej parisergrönt 

eller andra gifter, som stanna på ytan och ej förena sig med 

växtsaften. Mot sådana ha vi ett annat medel, nämligen petro- 

leum-(fotogen-)emulsionen, hvilken äfven omnämndes i den förra 

uppsatsen. Anvisning om dess användning liksom andra hithö- 

rande upplysningar meddelas kostnadsfritt af undertecknad. 

Tollarp den 30 maj 1896. 

ven Lampa. 
Statens entomolog.» 

Plommonvecklaren (Grapholitha Funebrana TR.). Denna 

lilla vecklarefjäril, som gör gångar inuti plommonträdens frukter, 

hvarunder kåda uttränger och bildar en klar och hårdnad droppe 

på plommonens yta, har gjort skada på flera ställen. Under- 

rättelser härom hafva lämnats genom herr OLOF HAGMAN, Södra 

Lyckas, samt skolläraren Eric RYDÉN, Fjelie, Flädie. 
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Applesagstekeln (Hoplocampa Testudinea KLuG.), en litem 

sågstekel, som enligt THOMSON förekommer sällsynt i Skåne, har 

af kyrkoherden JOSEF ANDERSSON i Färlöf, Kristianstads län, 

observerats från larvstadiet. Larven lefde inuti äpplekart, hvil- 

ken härigenom skadades så, att frukten ej uppnådde sin mog- 

nad. Flera arter tillhöra detta stekelsläkte, och alla skola lefva. 

på samma sätt, fast de kanske äro sällsynta hos oss eller hittills- 

ej blifvit tillbörligt beaktade. 

Frostfjäriln (Chezmatobia Brumata Lin). Denna mätare- 

fjäril, som kanske är en af de mest skadliga insekter för frukt- 

trädgården samt löfträden i allmänhet, har under året varit före- 

mål för en ej ringa uppmärksamhet, och detta med rätta. Sa. 

hafva flera förfrågningar inkommit om lämpligaste medlen mot 

densamma, tidningsartiklar blifvit spridda vida omkring rörande 

ämnet samt slutligen sakrika uppsatser därom införts i Entomo- 

logisk Tidskrift och »Uppsatser i praktisk entomologi» för 1896. 

Herr kandidat J. PEYRON har i de båda sistnämnda publikatio- 

nerna meddelat en rik och på fleråriga försök grundad erfarenhet 

rörande fruktträdens behandling medelst pappersringar, bestrukna. 

med brumatalim eller larvlim (Raupenleim) — det sistnämnda. 

anses vara det lämpligaste — hvarigenom honorna dödas eller 

hindras från att gå upp 1 träden och lägga ägg. Då hans upp- 

sats äfven är intagen i Entomologisk Tidskrift och »Uppsatser i 

praktisk entomologi» har den erhållit en större spridning bland 

allmänheten, efter som dessa »Uppsatser» utdelas gratis genom 

myndigheter samt äro för billigt pris tillgängliga i bokbandeln. 

En annan uppsats, som hufvudsakligen behandlar trädens 

besprutning med kejsargrönt etc., är författad af Norges statsen- 

tomolog, herr W. M. SCHÔYEN; men då språket är norska, har 

den kunnat inflyta endast i Entomologisk Tidskrift. Alltså är 

under året ej så obetydligt gjordt för upplysningars spridande 

i vida kretsar om bästa sätten för utrotandet af ifrågavarande 

skadedjur, och få vi hoppas, att dessa bemödanden ej skett för- 

gäfves. ; 

Äpplebladloppan (Psplla Mali Scuuipe.). En ljusgrön 
liten insekt, tillhörande den afdelning af bladlössens familj, som 

med anledning af förmågan att hoppa fått namnet bladloppor 

(Blattflöhe), ehuru de ej likna de verkliga lopporna, utan fast- 
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mer de s. k. stritarna. Ofvannämnda djur skadar 1 larvtillstan- 

det de späda skotten på äppleträden genom att utsuga deras 

safter, hvarefter förkrympningar uppkomma. Skadedjuret synes 

hafva varit mycket allmänt under sommaren. Emedan dessa 

djur upphämta födan medelst ett sugrör, är lämpligaste utrot- 

ningsmedlet petroleumemulsion. 

Äpplevifveln (Anthonomns Pomorum Lin.) var mycket tal- 

rik vid Ulfsundasjöns sträder och förstörde en 

stor mängd appleblommor. A en kvist räkna- 

des dessa, och jag fann bland 24 sadana 17 

förstörda af nämnda vifvel och blott 7 friska. 

De ar, da träden blomma rikligt, betyder en 

sådan härjning naturligtvis mindre, ty tillräck- 

ligt med blommor återstå ändock för att trä- 

den skola lämna god skörd, men vid andra 

tillfällen kunna dessa: skadedjur lätt förstöra 

hvarenda blomma. En beskrifning på denna Fig, 5. Anthonomus 

vifvels förvandlingar m. m. återfinnes i min Pomorum, 1 skadad 
blomma; 2 puppa; 

3 fullbildad insekt, 

förstorad, 4 nat. 

ärsberättelse för 1894, å sid. 36 samt »Upp- 

satser i prakt. entomologi» m. fl. 

Af öfriga insekter, som under äret visat sone 

sig skadliga och varit föremäl för förfrägningar, 

må här anföras: Cecidomyia Nigra Meıc., Tetraneura Ulmi 

DE Geer, Kälfjäriln (Preris Brassice Lin), Eurydema Olera- 

ceum Lin., Mytilaspis Pomorum Boucut, Lecanium Persice 

Lin. och Zrzocampa Adumbrata Kuve. 

Slutligen ma för fullständighetens skull kanske omnämnas, 

att en brefskrifvare anhållit om råd och föreskrifter rörande ut- 

rotandet af skator och sparfvar. 

Efter en längre underhandling rörande tillverkning och in- 

förande i handeln af s. k. emulsionsspridare för trädgårdens 

m. fl. behof, intresserades till sist redskapsfirman CARL JACOB- 

SEN & C:o i Stockholm för saken, så att en mindre sådan appa- 

rat införskrefs för att tjäna till modell, hvarefter till en början 

25 stycken tillverkades vid en härvarande sprutfabrik. I följd 
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af mina rekommendationer såväl hos enskilda som genom tid- 

ningsartiklar blefvo dessa apparater snart utsålda, hvarför ett 

nytt parti förfärdigades under höstens lopp. 

Dessa emulsionsspridare, som man kallat »Ceres», äro för- 

sedda med s. k. Vermorel-munstycke, fig. 6, den bästa apparat, 

som kanske för närvarande finnes, ty den utsläpper och sprider 

vätskor i så ytterst fint fördeladt tillstånd, att det kan jämföras 

med en tjock dimma, som lägger sig öfver bladen. Emedan 

munstycket är vridbart, kan öfverstrilningen ske icke allenast upp- 

ifrån och från sidan, utan äfven nedifrån, hvar- 

igenom bladens undersida med lätthet kan fuk- 

tas äfven å sådana kvistar, som löpa ut nära 

vid marken eller inuti buskar och träd. Mun- 

stycket kan rensas genom tryckning på den 

fjädrade knappen, och om härvid gummipack- 

ningen skulle råka i olag, afhjälpes detta lätt 

efter afskrufning af locket. I följd af vätskans 

ytterst fina fördelning vid strilningen uppkom- 

mer dessutom den stora fördelen, att föga däraf 

spilles bort, hvilket alltid sker vid användning 

af de förut vanliga silar å sprutor eller vatt- 

ningsapparater; ty därvid rinner största delen 

af vätskan från bladen ned till marken. 

I fråga varande redskap kan fästas medelst 

| en hylsa eller koppling vid slangen à en van- 

lig assuransspruta, men om denna är för kort, 

Fig. 6. Vermorel- kunna gummislangar erhållas af den längd och 

spridare. groflek man Önskar. Skaftet på spridaren är i 

ändan så gängadt, att det kan fastskrufvas di- 

rekt på slangmunstycket till firmans assuransspruta R 2. Priset 

på apparaten är 6,50 (med koppling 7,25) och på slangar om 

12 mm. inre diameter 0,75 kr. per 60 cm. samt något dyrare 

för gröfre dimensioner. För den, som redan har en assurans- 

spruta, blifva alltså kostnaderna för att anskaffa ett godt redskap 

till skadeinsekters utrotande föga kännbar. 

Af en annan modell, fig. 7, införskrefvos från Amerika 25 

stycken, hvilka äfven finnas till salu hos firman JACOBSEN & Cio, 

till ett pris af 18 kronor per styck. Denna apparat har två för- 
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delar, den ena att den kan fastsättas i hvilket vattenkärl som 

hälst och den andra, att vid dess nedre ända befinner sig ett 

hål, hvarigenom vätska utstötes under arbetet, så att en rörelse 

uppstår i kärlets nedersta del, som hindrar de tyngre partiklar, 

hvilka äro inblandade i vätskan, att sjunka till botten. Vid an- 

vändandet af kejsargrönt blir detta redskap 

alltså synnerligen lämpligt. Medelst en 

skruf kan strilningen regleras så, att den 

blir starkare eller svagare; En kortare 

gummislang åtföljer redskapet, och för att 

det bättre skall motstå de skarpare medel, 

som ibland måste användas, är det förfär- 

digadt af koppar. 

Den till dödande af sådande ska- 

deinsekter, som hafva sugande munde- 

lar, i Amerika uppfunna petroleum-(fotogen-) 

emulsionen har äfven genom nämnda firma 

anskaffats. Sadan kan dock med lätthet 

tillagas af hvem som hälst, och i så fall 

blir den naturligtvis vida billigare än i 

handeln. 

I följd af omnämnandet af dessa red- 

skap uti flera tidningar, erhöll jag en mängd 

förfrågningar från skilda håll rörande deras 

användning, hvarför det blef nödigt, att få 

uppgjord en tryckt bruksanvisning, som i kort- 

het omnämner hvilka insekter och parasit- 

svampar, som genom dem kunna fördrifvas, 

samt vid hvilka tider på året utrotningsar- 

betet bäst kan och bör äga rum. En sådan 

efter amerikanskt mönster blef äfven genom 

firmans försorg och på dess bekostnad tryckt 

för att åtfölja redskapen, då de utlämnas. 

Fig. 7. Spridare med 

agitator. 

Dylika anvisningar 

tillhandahållas äfven af mig åt hvar och en, som önskar räd- 

fråga desamma. 

Genom kyrkoherde J. ANDERSSONS i Färlöf bemödanden 

blefvo äfven emulsionsspridare införda till Göteborg, där de till- 

handahällas genom firman FRÆNKEL & HEDENBERG. Modellen, 
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som benämnes »Success», är dock en annan, men äfven den 

mycket ändamålsenlig. Munstycket är här tillverkadt efter den 

s. k. »Bordeaux»-modellen, hvilken betydligt afviker från »Ver- 

morel». Vätskan utströmmar nämligen å den senare genom ett 

litet rundt hål, men å den förra genom en springa, som äfven 

kan ställas så, att en jämn och odelad stråle åstadkommes. 

Detta munstycke har visserligen äfven sin fördel, men kan en- 

ligt min tanke ej gå upp emot Vermorel hvad vätskors fina för- 

delning beträffar, samt är ej vridbart, hvilket kanske är dess 

största svaghet. 

I Nordamerikas Förenta Stater hafva emulsionsspridare redan 

länge varit i bruk, och‘ fabrikerna därstädes tillverka dem efter 

många modeller, t. o. m. sådana, som äro afsedda för större fält 

och följaktligen kräfva stora reservoirer, anbragta på hjul samt 

framdrifvas af dragare. Det lär väl dröja länge innan vi hinna 

dit, men man får vara nöjd, om mindre apparater komma så 

allmänt i bruk, som de verkligen förtjäna; ty deras användbarhet 

1 trädgården, växthusen, inne i rummen för rengöring af där be- 

fintliga växter samt slutligen äfven vid desinfektioner kan bli så 

mångfaldig, att hvar och en, som kommer sig för att anskaffa 

en dylik apparat, säkerligen ej skall ångra den jämförelsevis ringa 

penningeutgift, som däraf förorsakas. 

Af sekreteraren i Kongl. Vetenskapsakademien anmodades 

jag att skrifva en uppsats om våra skadligaste insekter för 1897 

års almanacka, hvilket uppdrag naturligtvis med största bered- 

villighet mottogs, då därigenom underrättelser om dessa insek- 

ters utseende, lefnadssätt och utrotande skulle komma att spridas 

snart sagt till hvarje koja. En kraftigare medverkan till den 

praktiska entomologiens popularisering är ej gärna tänkbar, 

hvarför hvarje vän af denna vetenskapsgren — och hvarför icke 

en stor del af Sveriges befolkning — måste kännna sig tacksam 

mot detta uppdrags upphofsman. 

Resorna under året hafva upptagit 27 rese- och förrättnings- 

dagar, däraf 22 i Kristianstads och 5 1 Stockholms län. Den 

öfriga tiden af sommaren tillbringades på landet, vid Ulfsunde- 
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sjön, för att få tillfälle studera några af de insektarters lefnads- 

vanor, som där komme att anträffas. Särskildt vinnlade jag mig 

om, att göra insamlingar af de arter bladloppor (Psy//a), som 

därstädes vistades, och bland hvilka några voro skadedjur. 

Dessutom gjordes kortare turer, enligt anmodan af Landtbruks- 

styrelsen, för att i Stockholms omgifningar undersöka sådana 

platser, som möjligen kunde befinnas lämpliga att emottaga den 

af regering och riksdag beslutade entomologiska försöksstationen. 

Slutligen må kanske omnämnas, att jag företog en fem dagars 

resa till Malmö för att deltaga i prisdomrarnas arbeten vid det 

därstädes hållna 18:e allmänna svenska landtbruksmötet. 

Samlingar af skadeinsekter hafva upprättats för Landtbruks- 

styrelsen samt Värmlands och Älfsborgs läns landtmannaskolor. 

Korrespondensen rörande skadeinsekter samt uppsatser för 

utbredandet af kännedomen om dem, äfvensom andra till befatt- 

ningen hörande angelägenheter hafva varit af ungefärligen dub- 

belt så stort omfång som under föregående år och upptaga 122 

skrifvelser. Bland dessa äro då inräknade tidningsuppsatser, före- 

drag vid Värmländska bergsmannaföreningens sammankomst i 

Filipstad. den 10 april samt vid Entomologiska Föreningens i 

Stockholm sammanträden, uppsatsen för 1897 års almanack samt 

utlåtanden och skrifvelser till Kongl. Landtbruksstyrelsen angå- 

ende förnyadt statsanslag till ållonborreinsamlingen, byggnads- 

plats för den blifvande entomologiska försöksstationen m. m. 

Mavga af de mottagna skrifvelserna från enskilda personer 

hafva åtföljts af remisser, innehållande insekter och skadade växt- 

delar, hvilka påkallat undersökningar eller uppfödningsförsök, för 

att arten skulle kunna säkert bestämmas, samt förvandlingarnas 

förlopp närmare utrönas m. m. Svaren på de influtna förfråg- 

ningarna hafva flera gånger måst blifva utförliga och därför er- 

fordrat en ej ringa tid, men hafva nu som alltid förut lämnats 

kostnadsfritt. 

Insamlingar af skadeinsekter för skolsamlingar hafva ägt 

rum så ofta lämpligt material öfverkommits, äfvensom uppfö- 

dandet af larver för samma ändamål. 

Den utländska litteraturen rörande den praktiska entomolo- 

gien har uppmärksammats, men ej under nuvarande förhållanden 

hunnit genomgås så grundligt som önskvärdt varit, dels till följe 
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af dess nuvarande vidlyftighet och dels emedan en del af min 

tid måst användas på annat håll. 

Liksom under många föregående år hafva arbeten vid Riks- 

musei entomologiska afdelning vid de tillfällen, som härtill kun- 

nat anslås, blifvit utförda, och har därvid bestämmandet och ord- 

nandet af de i den svenska samlingen befintliga harkrankarna 

(Tipuliderna) hufvudsakligen varit föremål för min verksamhet. 

Detta arbete har för mig varit desto mer till nytta, som inom 

nämnda dipterafdelning åtskilliga arter förekomma, som äro för 

landtmannen särdeles skadliga. 

För såväl de med statsanslag uppmuntrade »Uppsatser i 

praktisk entomologi» som Entomologisk Tidskrift, utgifven af Den 

Entomologiska Föreningen 1 Stockholm, har jag nu, liksom före- 

gående åren allt sedan 1891, varit redaktör och ansvarig utgif- 

vare och därvid haft tillfälle, att så långt omständigheterna med- 

gifvit tillgodose den praktiska entomologiens fordran af offent- 

lighet åt dess angelägenheter, utveckling och framtida förhopp- 

ningar. 

Sedan ofvanstående berättelse blifvit skrifven och börjat 

tryckas erhölls ett bref från landtbrukaren ANDERS PERS i Gräll- 

sta, Sala, hvarı lämnas en något utförligare redogörelse för 

Kålskinnbaggens (Zurydema |Strachia] Oleraceum Lin.) upp- 

trädande under augusti förlidet år. Han skrifver nu, att skade- 

djuren alldeles förstörde rofplantorna à omkring 1/4 tnd, så att 

ej ett enda blad lämnades kvar, hvarefter fältet fylldes med ogräs. 

À den öfriga delen af roffältet, vid pass 1 °/4 tnd, växte blasten 

så fort mot slutet af augusti, att insekterna ej förmådde skada 

densamma. Något utrotningsmedel blef ej användt. 

Af brefvet framgår, att dessa insekter, i likhet med brun- 

fläckiga sköldbaggen m. fl., angripa växterna först i ena kanten 

af fältet, och att de sedan draga sig inåt detsamma, i den mån 

som plantorna blifva uppätna. Detta måste betydligt underlätta 

deras utrotande medelst besprutning med för dem skadliga vätskor, 

då det i början blir fråga blott om en helt liten areal. Af ut- 

rotningsmedel skulle sannolikast fotogenemulsionen, som dödar 
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vid beröring med insektkroppen, blifva lämpligast, alldenstund 

dylika insekter ej kunna dödas medelst a bladytan befintliga 

gifter, emedan de medelst ett sugrör upphämta sin föda från 

bladens inre delar. 

Stockholm i december 1897. 

Sven Lampa. 

Tryckfel. A sid. 13, noten, star: Manilia, läs Monilia. 

- >. 

Statsanslag till Entomologiska Föreningen för 1897. 

Kongl. Maj:t har i nåder »funnit godt bevilja Entomologiska 

Föreningen i Stockholm för utgifvande under ar 1897 af en sär- 

skild afdelning af dess tidskrift, innehållande populära uppsatser 

om Sveriges skadeinsekter, ett statsbidrag af ett tusen kronor 

under villkor, dels att nämnda afdelning af tidskriften innehåller 

minst fyra ark jämte plansch, dels att tre hundra exemplar där- 

af kostnadsfritt öfverlämnas till Kongl. Civildepartementet för att 

enligt chefens för nämnda departement bestämmande utdelas till 

hushållningssällskapen i riket, skogsskolorna, landtbruksläroverken 

med flera, dels och att ifrågavarande afdelning af tidskriften 

hålles tillgänglig i bokhandeln till ett pris, ej öfverstigande en 

krona 50 öre för hvarje exemplar.» — — — Den omnämnda 

afdelningen af tidskriften, som under namn af » Uppsatser i prak- 

tisk entomologi» utgifvits årligen sedan 1891, kommer alltså att 

utgå äfven nästa år. De flesta föregående årgångarna hafva ut- 

gjorts af 6 tryckark samt en färglagd tafla och äro fortfarande 

tillgängliga hos Entomologiska Föreningen, till ett pris af en 

krona 25 Ore hvardera. 

Insekter som människoföda. Att en eller annan insekt- 

art vid vissa tillfällen blifvit använd till föda äfven för männi- 

skor är visserligen ingen nyhet, då man läst, att ållonborrar 

brukats till soppor i Italien, samt att JOHANNES DÖPAREN under 

sin vistelse i öknen hufvudsakligen lefde af gräshoppor. Man 

har äfven erfarit, att vilda folkslag vid vissa tillfällen nära sig 

med insekter, men mindre kändt torde kanske vara följande, som 

är hämtadt urs»Entom. News and Proceedings of the Entom. 

Section, Acad. of Nat. Sciences of Philadelphia, Vol. VI, N:o 1, 

18952. 
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Den hos oss under gamla golf, ı källare etc. lefvande stora 

skalbagge, som vidskepelsen, sannolikt 1 följd af dess svarta färg, 

kallat »dödsbudet» och härför af LINNÉ erhöll det latinska 

namnet Llaps Mortisaga, har en släkting i Egypten (£. Sul- 

cata), som där är mycket allmän och af fruntimmerna tillagas 

och ätes, emedan man tror, att denna föda bidrager till att 

gifva kroppen en Önskvärd grad af fyllighet. Skalbaggarna ro- 

stas, krossas och läggas 1 skirt smör, hvarefter tillsättes honung, 

sesamolja och aromatiska kryddor, hvilket allt sammanröres för 

att sedan förtäras. 

FABRICIUS omtalar äfven, att de turkiska kvinnorna äta 

nämnda insekt, kokad i smör, för att framkalla fetma. Enligt 

hans utsago brukas den i Levanten och Egypten äfven såsom 

medel mot plågor och sjukdomar i öronen samt bett af skorpio- 

ner. CARSTEN NEIBUHR omnämner likaledes detta egendomliga 

bruk hos de turkiska kvinnorna och tillägger, att insekten använ- 

des för samma ändamål i Arabien, i det man förtär tre i smör 

uppfrästa sådana morgon och afton. 

Gräsflyet (Chareas Graminis Lin.) i Skottland. I »The 

Entomologist», 1894, s. 278, anföras följande iakttagelser af Ro- 

BERT SERVICE. Fårherdarna i sydligaste Högländerna hafva un- 

der generationer varit bekanta med gräsmasken och anse den- 

samma såsom en förstörande pest. Härjningarna hafva merän- 

dels förekommit à mer inskränkta platser, men aren 1830—36 

voro anmärkningsvärda i det afseende, att skadedjuren då upp- 

trädde i de flesta trakter i de lägre delarna af Högländerna. 

En gammal man kunde förtälja hur diken och vattensamlingar 

voro uppfyllda af larver, och så inträffade äfven 1894, enligt 

Mr S., efter en orkan med åskregn vid Polgovan farm. Ett 

lager larver af 6—ı7 tums mäktighet var ingalunda ovanligt, 

men man fann äfven sådana af 24 tums tjocklek. Råkor och 

dess ungar voro larvernas största fiender och därnäst kommo 

skrattmäsar (Larus Ridibundus), vanliga måsar (L. Canus), Ljung- 

pipare (Charadrius Apricarius), Vipor (Vanellus Cristatus) och 

Storspofvar (Vumenius Arguata) m. A. 

Sven Lampa. 
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NÅGRA IAKTTAGELSER FRAN DE SENASTE ARENS 

FROSTFJARILHARJNINGAR 

AF 

JOHN PEYRON. 

Under de två sista aren ha frostfjärilarna i vissa delar af 

Stockholmstrakten anställt härjningar i stor skala. Särskildt pa 

Lidingön, dar förf. haft tillfälle att noggrannt iakttaga deras upp- 

trädande, har den ödeläggelse, de åstadkommit, varit högst be- 

tydlig, och de flesta trädgårdar, i hvilka åtgärder ej vidtagits för 

att stäfja deras framfart, ha företett det bedröfliga utseende, som 

under härjningsär är det vanliga. Dock icke alla. Äfven utan 

att vara skyddade ha, såsom ofta sker, vissa ställen varit helt 

och hållet eller i det närmaste befriade från skadeinsekterna, 

Nödvändigheten af att sätta en gräns för deras förödande angrepp 

har emellertid väckt och lifvat intresset för vidtagande af skydds- 

åtgärder, och få torde de ställen vara i nämnda trakt, där så- 

dana under nu förflutna höst uraktlåtits. Talrika förfrågningar 

ha från olika håll ingått om lämpligaste sättet att skydda trä- 

den, och jag har haft tillfälle att såväl teoretiskt som praktiskt 

verka för saken, därvid fortfarande anbefallande det medel, som 

jag i en föregående uppsats något utförligare omnämnt, och till 

hvars förträffliga egenskaper jag under sista härjningsåret fått 

ytterligare stärkt förtroende. Fördelen af att sätta gräns för ett 

ondt, innan det hunnit komma till verkan, framför dröjsmålet 

därmed, tills denna verkan redan börjat mer eller mindre tydligt 

inträda, synes mig ligga i öppen dag. Därför är fortfarande mitt 

råd: använd besprutning med insektdödande medel för att, om 

Entomol. Tidskr. Årg. 18, H. x (1897). I 3 



34 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1897. 

sa pafordras, befria träden fran öfriga skadedjur. Men forsumma 

ej, att när härjning af frostfjärilar hotar, forse träden med tjän- 

liga limringar. 

Anledningen till frostfjarilarnas ojämna förekomst med mass- 

uppträdande pa vissa trakter och mer eller mindre fullständigt 

förbigående af andra, ofta tämligen omedelbart intill de förra 

gränsande, kan för en och annan möjligen förefalla dunkel. Hvad 

som kan synas än märkligare är det icke sällan iakttagna för- 

hållandet, att i samma trädgård somliga träd kunna vara full- 

ständigt aflöfvade, under det att andra, närstående, endast äro 

föga angripna. Man har sökt förklara saken på det sätt, att i 

ett eller annat afseende sjuka eller svaga träd företrädesvis skulle 

angripas, under det att däremot de kraftigare skulle skonas. 

Otvifvelaktigt måste ju inträffa, att om tvänne träd samtidigt ut- 

sättas för angrepp af lika styrka, men det ena har att mot detta 

angrepp sätta en löfkrona fyra eller fem gånger kraftigare och 

rikligare utvecklad än det andra, härjningen på detta senare skall 

komma att visa sig betydligt mera i ögonen fallande än på det 

förra. Ehuru jag sålunda medger, att den nämnda förklarings- 

grunden kan ha skenet för sig, kan jag emellertid ej biträda 

densamma, särdeles som jag flera gånger iakttagit, att det allde- 

les icke är regel, att det gjorda antagandet öfverensstämmer med 

verkligheten. För vissa skadeinsekter, hvilkas honor äga flyg- 

förmåga, är en valfrihet af nämnda slag påvisad, och, om benä- 

genhet att företrädesvis uppsöka skadade träd hos arterna finnes, 

äfven utan svårighet förklarad, då den lätthet, med hvilken de 

kunna förflytta sig från det ena trädet till det andra, ju gör det 

möjligt för dem, att uppsöka de för deras äggläggning mest 

lämpliga ställen. Men att den vinglösa frostfjärilhonan, då hon 

lämnat sin i jorden hvilande puppa, från marken skulle kunna 

bedöma ett träds hälsotillstånd, eller att hon, om hon uppstigit 

i ett träd och funnit detta utan vank, skulle vända om och, 

fortfarande krypande, begifva sig ut på upptäcktsfärd efter ett 

svagare exemplar, och först sedan hon påträffat ett sådant afsätta 

sina ägg, finner jag alldeles omöjligt att tänka mig. För min 

del anser jag orsaken till frostfjärilarnas ojämna uppträdande, 

icke blott då det gäller hela trakter, utan äfven da det gäller 

enstaka träd eller trädgrupper, vara att söka i såväl honornas 
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som larvernas obenägenhet eller oförmåga att företaga längre 

vandringar, och härmed äro vi inne på en fråga, som icke så 

sällan diskuterats, hvarvid meningarna visat sig vara ganska de- 

lade. — Att honorna torde kunna vandra kortare sträckor, då 

sådant af en eller annan anledning visat sig för dem nödvändigt 

för att finna plats för äggens afsättande, därpå har jag vid ett 

föregående tillfälle gifvit ett exempel. Men lika visst torde vara, 

att de under normala förhållanden ej begifva sig ut på ströftåg 

för uppsökande af aflägsna platser för äggläggningen, utan att de 

i och för denna taga sin tillflykt till närmast tillhands varande 

träd, eller, med andra ord, det, i hvilket de under larvtillståndet 

lefvat eller ett omedelbart intill detta befintligt. Företeelser, 

otvetydigt hänvisande på detta förhållande, har jag ofta under 

de sista åren haft tillfälle att iakttaga, och till belysande af det- 

samma vill jag anföra ett par exempel från sistförflutna sommar. 

I den trädgård, åt hvars skyddande mot frostfjärilar jag 

ägnat särskild omsorg, finnas i ett kvarter på gräsmark utplan- 

terade, förutom några parkträd, äfven ett tiotal fruktträd. Alla 

dessa träd, så när som på ett enda, hvilket på grund af ålder 

och ofördelaktig placering var bestämdt att aflägsnas, ehuru det 

tills vidare fått kvarstå — och sålunda var synnerligen väl läm- 

padt till försöksträd — skyddades hösten 1894 med limringar, 

efter att samma års sommar hafva varit starkt angripna af frost- 

fjärillarver, dock ej alldeles kalätna. Nämnda höst insamlades 

på de skyddade träden omkring ett tusental honor, med det 

resultat, att de under påföljande sommar stodo under full grön- 

ska. Hösten 1895 försågos samma träd ånyo med limringar, 

under det att det från föregående år oskyddade trädet äfven nu 

lämnades åt sitt öde. Denna höst infågades på limringarna ett 

mycket obetydligt antal honor, på vissa träd icke en enda, och 

detta tydligen af den anledning, att på grund af trädens skyd- 

dande föregående år inga larver under sommaren uppehållit sig 

i desamma, och följaktligen inga honor under dem legat förpup- 

pade i jorden. Det under båda dessa år oskyddade trädet var 

redan i början af juni 1896 fullkomligt kalätet, och fälldes nu 

för att förekomma en möjlig vandring till närstående träd af de 

ännu ej halfvuxna larverna, som ej längre hade sitt lifsuppehälle 

i det träd, hvari de vistades. Hade nu någon större del af de 
4 
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säkerligen till flera hundra uppgående honor, af hvilkas ägg- 

läggning dessa larver resulterade, haft benägenhet att vandra till 

de närstående träden, af hvilka ett befann sig på omkr. 4, ett 

annat på omkring 5 meters afstånd från det aflöfvade trädet, så 

ligger ju det antagandet mycket nära till hands, att, då ingen- 

ting hindrade dem, de skulle hafva åtlydt denna sin vandrings- 

drift. Att emellertid detta ej varit fallet visade sig tydligt på 

andra årets limringar, På det ena af de två närmast stående 

träden, ett astrakanträd af den storlek, att det ensamt under nu 

förliden sommar lämnade omkring 3 hektoliter frukt efter en 

alldeles enormt riklig blomning, insamlades under det andra 

skyddsåret (hösten 1895) in alles sex honor, på det andra när- 

stående, något mindre trädet samtidigt endast två. Detta ett 

exempel i mindre skala. — Ett exempel i större skala erbjuda 

trenne intill hvarandra omedelbart gränsande sommarställen, alla 

rikt försedda med sådana träd, i hvilka frostfjärilarna med för- 

kärlek uppehålla sig, men af hvilka endast tvänne voro angripna 

af sådana, och detta i mycket betydande grad, under det att det 

tredje var så godt som alldeles fritt. De två härjade ställena 

utgöra på sätt och vis genom sin trädvegetation ett helt, i det 

att de äro rikt försedda med stora, på många ställen omedelbart 

till hvarandra stötande ekar, och dessutom med talrika andra 

för frostfjärilarna begärliga träd. Det tredje stället är däremot 

skildt från de öfriga tvänne genom ett smalt bälte, bevuxet med 

tall, björk och asp, af hvilka träd det förstnämnda aldrig, de två 

senare endast i undantagsfall angripas af frostfjärilarna, nämligen 

af den mindre arten, Örumata, som är den vanliga fruktträds- 

härjaren. Den större arten, boreata, lefver däremot företrädes- 

vis på björk, men har under de senare åren i de trakter, här 

äro i fråga, varit mycket obetydligt representerad. Utan tvifvel 

är det detta skogsbälte, som, huru obetydligt till sin bredd det 

än är, för denna gång -räddat det tredje stället i fråga. Från 

den sannskyldiga härd, som de två härjade ställena tillsammans 

bildade, och i hvars ekar och öfriga parkträd — fruktträdgården 

var skyddad — frostfjärilarna under de senare åren nått den 

massutveckling, att deras larver under den sista sommaren lyc- 

kades åstadkomma på många håll så godt som fullständigt af- 

löfvande, hafva genom nämnda skogsbälte honorna ej kunnat 
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eller haft anledning att vandra, utan föredragit de träd inom det 

af detsamma begränsade området, som för dem legat närmast. 

Att med framgång företaga utrotningsåtgärder i sådana här- 

dar, att, med hvilket medel det än vara må, söka befria åtskil- 

liga sekelgamla ekar från larverna eller hindra honornas tillträde 

till dem, ligger väl utom möjlighetens gränser. Men icke häller 

är det, från fruktodlarens synpunkt sedt, nödvändigt. En härj- 

ningsperiod varar ungefär fyra till fem år, har under de första 

åren mera obetydliga dimensioner, tilltager under de senare allt 

mer i styrka för att slutligen af sig själf hastigt aftaga, i den 

mån de larvförödande parasiterna hinna utveckla sig till så stort 

antal, att de kunna få öfvertaget. Därefter förflyta ofta många 

år, innan nästa härjningsperiod inträffar. Skyddas nu fruktträden 

i tid, så innebär närvaron af frostfjärilar i mer eller mindre när- 

stående träd, just genom deras obenägenhet för vandringar, föga 

eller ingen fara, för så vidt ej dessa träd på ett eller annat sätt 

omedelbart sammanhänga med fruktträdgårdens, hvarigenom en 

kommunikationsled kan komma till stånd. I sådant fall är däre- 

mot faran Öfverhängande, ty hvad jag nämnt om frostfjärilarnas 

obenägenhet för vandringar gäller endast marken; i trädens kro- 

nor förflytta sig såväl honorna som larverna med största lätthet, 

och om trädkronorna sammanhänga med hvarandra, har denna 

förflyttning visat sig kunna ske på betydande sträckor. Bäst 

rustad, och lättast att skydda mot frostfjärilhärjningar är utan 

tvifvel den trädgård, som antingen genom öppen mark eller ge- 

nom barrskog är isolerad från sin omgifning; i en sådan träd- 

gård kan, om den något så när omsorgsfullt skötes, en frost- 

fjärilhärjning aldrig behöfva förekomma. 

Såsom en följd af hvad jag ofvan nämnt vill jag framhålla, 

att: det, strängt taget, är alldeles onödigt att tvänne ar à rad 

skydda sina träd, såvida det under första året utförts med orn- 

sorg och utfallit med gynnsamt resultat. Har genom bristfällig 

skötsel af ringarna eller af annan anledning något antal honor 

lyckats praktisera sig upp i träden, kan det ju vara behöfligt att 

skydda dessa under två på hvarandra följande år, för vinnande 

af större säkerhet. Men har man en gång fått träden befriade 

från larver, kan man tryggt under flera därpå följande år urakt- 

låta att vidtaga skyddsåtgärder, hvilka först behöfva återupptagas 
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sedan man ånyo kunnat lägga märke till någon nämnvärd före- 

komst af larverna. En gång från dessa befriade träd torde, genom 

förnyadt skydd ungefär hvart fjärde eller femte år, kunna hållas 

aflägsnade från all fara för härjning. 

Sammanfatta vi nu hvad jag ofvan nämnt och återgå till 

frågan om frostfjärilarnas ojämna uppträdande, skulle jag vilja 

förklara detta på sätt som följer. Vi tänka oss en trädgård, 

isolerad från sin omgifning och fri från frostfjärilar. På ett eller 

annat sätt ditföras emellertid ett par honor, och dessa uppkrypa 

i hvar sitt träd i olika delar af trädgården, samt afsätta där sina 

ägg, hvilka i behörig tid kläckas. Utgående från en förut an- 

vänd beräkning, hafva vi sålunda att följande vår vänta, det 

ungefär femtio larver uppehålla sig i hvart och ett af dessa träd, 

ett antal, som om "träden dro något sa när stora, dr allt för 

obetydligt for att någon märkbar förstörelse af dem skall kunna 

åstadkommas; och i ännu mindre mån blir naturligtvis larvernas 

verksamhet synlig, om på nämnda ställen flera träd sammanstöta, 

och larverna sålunda kunna få tillfälle att sprida sig. Samtidigt 

tänka vi oss ett från de föregående isoleradt träd, eller en lika 

beskaffad grupp af sådana, i hvilken ännu ingen hona uppkrupit. 

Denna grupp är sålunda fortfarande alldeles fri från larver. — 

Af det femtiotal till full utveckling komna larver, som vi tänkt 

oss hafva uppehållit sig i den förstnämnda gruppen, kunna vi 

emellertid ej beräkna, att på långt när alla komma att utbildas till 

fjärilar. Ty dels bli många af dem vid själfva nedstigandet ur 

träden i och för förpuppningen i jorden, såsom jag längre fram 

närmare skall omnämna, byte for fåglar. Dels finnas val alltid 

några af parasiter angripna, hvilka af denna orsak ej komma 

till utveckling, och slutligen kan en del, på grund af mer eller 

mindre ogynnsamma förhållanden förolyckas under förpuppningen 

eller under puppstadiet. Låt oss antaga, att hälften af larverna 

sålunda komma att till hösten utvecklas till fjärilar. Den andra 

generationen består sålunda af 25 individer, Ehuru, åtminstone 

af fångsten pa limringarna att döma, hanarnas antal högst be- 

tydligt öfverstiger honornas — en beräkning, som kan vara fel- 

aktig, da ju deras flygförmåga tillåter dem att samlas från be- 

tydligt längre sträckor (i allmänhet infångas på limringarna minst 

dubbelt så många hanar som honor) -— kunna vi för jämnhetens 

6 



PEYRON, J.: SENARE ÅRENS FROSTFJÄRILHÄRJNINGAR. 39 

skull uppskatta honornas antal till hälften af hela denna andra ge- 

neration. Dessa honor uppkrypa nu i olika delar af den träd- 

gtupp, i hvilken de som larver lefvat, och afsätta sina ägg, af 

hvilka, med fortfarande bibehållande af samma beräkning, vi 

kunna vänta omkring 600 till full utveckling komna larver. 

Kvantiteten är nu sålunda väsentligt förökad, men ännu i en 

grupp af träd knappast i stånd att anställa någon härjning af 

betydelse. —- Under tiden tänka vi oss, att en hona på något 

sätt blifvit förd till den förut fria trädgruppen, t. ex. i larvsta- 

diet i densamma tappad af någon fågel eller kanske såsom ut- 

bildad fjäril vilsekommen från de öfriga träden. Året därpå 

finna vi i den först angripna gruppen omkr. 7,500 fullvuxna 

larver, och nu visar sig dessas närvaro mera märkbart. I den 

förut fria gruppen ha vi de 50 larver, som resultera af den 

nämnda honan. Följande år har antalet i den första gruppen 

stigit till go,ooo, hvilket torde vara tillräckligt för att fullstän- 

digt aflöfva densamma, under det att i den andra ännu endast 

befinna sig 600, och kontrasten mellan de båda gruppernas ut- 

seende torde nu vara tydlig nog. — Samma förhållande, som 

gäller för enstaka träd, kan, om man tänker sig saken i stort, 

lätt tillämpas på hela trakter med sammanhängande vegetation. 

Hvar och en inser fullväl, att hvarken detaljerna af själfva 

örloppet eller de uppgifna siffrorna i ofvanstäende skildring 

af en pågående härjningsperiod kunna göra anspråk på att vara 

1 alla delar exakta. Jag har emellertid begagnat mig af detta 

något skematiska framställningssätt för att därigenom gifva största 

möjliga reda åt den förklaring af ett ofta iakttaget, men såvidt jag 

vet ej hittills nöjaktigt tydt förhållande, som jag velat framlägga; 

och hvilken jag, med stöd af hvad jag anfört, anser äga god 

grund i de iakttagelser af praktisk natur, som hafva föregått och 

som betinga densamma. 

Med afseende å larvernas vandringsförmåga har jag äfven 

haft tillfälle att göra undersökningar, hvilkas resultat hänvisa på, 

att densamma är lika obetydlig som honornas, eller ännu obe- 

tydligare. Icke häller larverna synas besitta förmågan att utefter 

marken förflytta sig från en trakt till en annan, äfven om nä- 

ringsmedel på deras ursprungliga vistelseort skulle tryta. — Då 

de ofvan omtalade ekarna blifvit nära nog fullständigt aflöfvade, 
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hvilket inträffade ungefär i midten af juni, voro larverna ännu 

ej fullvuxna och således ej färdiga för förpuppning. De släppte 

sig emellertid ned från träden, och detta i så stora massor, att 

deras silkestrådar hängde som långa spindelväfvar från grenarna 

ned mot marken. Stort längre kommo de emellertid ej. På 

ett ställe, där en villa ligger delvis Ofverskuggad af stora ekar, 

kröpo de, sedan träden kalätits, i tusental upp på dennas väggar. 

Här kunde jag under några dagar iakttaga dem, då jag ombesörjt, 

att de skulle lämnas ostörda. Oaktadt på ett afstånd af omkr. 

20 meter befunno sig en mängd såväl frukt- som andra löfträd, 

föredrogo de att kvarstanna pa villans väggar, där de af brist 

på föda småningom krympte samman, efter hand angrepo och 

delvis förtärde hvarandra, samt slutligen hoptorkade och nedföllo 

till marken. De närbelägna fruktträden, som föregående höst 

varit skyddade med limringar, voro och förblefvo fria från larver. 

— På ett annat ställe stodo helt nära hvarandra tvänne päron- 

träd, båda från föregående höst oskyddade, men endast det ena 

1 betydligare grad angripet af frostfjärilar. Detta träd var, då 

larverna voro halfvuxna, redan beröfvadt alla spår af grönska. 

Äfven här begåfvo sig larverna ned ur trädet, kastade sig i sin 

nöd öfver en under detsamma stående pionbuske, hvilken i grund 

förstördes, men angrepo icke det bredvid stående päronträdet. 

Till att förflytta sig på marken sakna de synbarligen all benä- 

genhet; däremot förflytta sig, såsom jag nämnt, äfven larverna 

med all säkerhet lätt 1 trädens kronor, och, om dessa beröra 

hvarandra, från det ena trädet till det andra. Detta hade jag 

exempelvis tillfälle att iakttaga i en stor ekdunge, hvilken tydligt 

härjades från sidorna och in emot midten. När de yttersta 

träden voro nästan aflöfvade, stodo de midtersta ännu jämförelse- 

vis oskadade; men få dagar senare hade turen kommit äfven till 

dessa, hvilka gingo samma öde till mötes. 

Egendomligt nog syntes inga fåglar hafva benägenhet att 

tillägna sig det lättförvärfvade byte, som de halfvuxna larverna 

erbjödo, då de massvis släppt sig ned från träden. Möjligen 

voro de ej så lockande, da de val först efter ett par dagars 

svält togo sig för att lämna sina tömda förrädskammare. Där- 

emot utgöra de fullvuxna larverna, efter hvad jag manga gånger 

funnit, ett eftertraktadt rof för stararna, hvilka, när tiden inträffar 
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för larvernas normala nedvandring från träden i och för förpupp- 

ningen i jorden, samlas i stora skaror för att oaflåtligt ägna sig 

åt deras decimerande. Härunder hålla sig fåglarna hufvudsak- 

ligen på marken, där de tillägna sig de larver, som ännu ej 

hunnit begifva sig ned under jordytan. Försedd med kikare har 

jag ofta därvid från afstånd och utan att störa dem iakttagit 

deras tillvägagående. Deras förmåga att uppsöka larverna och 

att konsumera stora kvantiteter af dessa är alldeles oerhörd. 

Stararna förrätta utan tvifvel ett ingalunda oafsevärdt arbete för 

att förminska antalet frostfjärilar, och om äfven, såsom af hvad 

ofvan nämnts framgår, deras verksamhet inträder först då larverna 

redan hunnit afsluta sitt förstörelsearbete, är den likväl gifvetvis 

till betydande gagn, då många tusentals larver genom deras in- 

skridande hindras i sin utveckling till fjärilar, af hvilka till föl- 

jande år åter mångdubbla antalet larver skulle frambringas. — 

Några andra fåglar, som särskildt ägnat uppmärksamhet åt frost- 

fjärillarverna, har jag ej med bestämdhet kunnat iakttaga. Till- 

gången på småfågel var väl, särskildt under sista sommaren, ovan- 

ligt rik, något som emeliertid äfven kunde bero därpå, att åtskil- 

liga fågelhålkar i den härjade trakten under föregående höst 

blifvit utsatta. I alla händelser syntes de vara fullkomligt makt- 

lösa gent emot härjningen. Af parasiter voro däremot ett stort 

antal larver under denna sommar angripna. Af en betydande 

kvantitet utan urval infångade larver, befunnos vid undersökning 

ungefär 40 procent anstuckna. Af nämnda parasiter lyckades 

jag till kläckning bringa tvänne arter braconider; tvänne, af 

kokongernas utseende att döma, skilda flugarter hvila, då detta 

skrifves, fortfarande i puppstadiet. 

Ett annat sätt för honornas förflyttning upp i träden än 

det normala, som ju tillgår så, att de själfva, krypande utefter 

stammarna, praktisera sig upp i desamma, har ofta varit på tal. 

Det består däri, att hanen, genom att från marken flyga upp med 

en hona, skulle förflytta henne upp i trädet, och detta tillväga- 

gående har till och med från ett och annat håll framställts så- 

som ett vägande skäl emot lämpligheten af att använda limringar 

för frostfjärilhomornas infångande. Ehuru jag aldrig själf haft 

tillfälle att iakttaga denna transportmetod, kan jag naturligtvis ej 

förneka själfva faktum, då flera personer påstå sig ha iakttagit 
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detsamma. Men att det under inga förhållanden är regel, att 

honorna sålunda föras till platsen för sin äggläggning, är så 

uppenbart, att därpå ej många ord torde behöfva spillas; och 

att tillmäta detta i alla händelser mycket sällsynta tillvägagående 

någon betydelse såsom utgörande en fara, anser jag alldeles obe- 

rättigadt. Skulle denna metod annat än i undantagsfall af fjä- 

rilarna begagnas, så medger jag gärna, att limrirgarna voro syn- 

nerligen opålitliga skyddsmedel; men att detta ej är förhållandet, 

visa bäst de tillfredsställande resultat, som genom dem på senare 

åren vunnits, och hvilka hvar och en, som noggrannt efter gifna 

föreskrifter sköter sina träd, lätt kan uppnå. A. E. HOLMGREN 

omnämner i sitt arbete öfver trädgårdens skadeinsekter berörda 

förhållande, utan att dock uppgifva, det hanen från marken kan 

upplyfta honan, men att han skulle kunna, bärande honan, om 

de nedföllo från stammen, halla sig uppe i luften så länge, att 

de tillsammans, med tillhjälp af hanens flygförmåga eller af vinden 

skulle kunna föras till en annan trädstam. Under förutsättning 

att saken inskränker sig härtill, torde ett godt botemedel vara 

det redan förut af mig påpekade försiktighetsmåttet att placera 

ringarna helt nära marken, i det att härigenom mindre tillfälle 

gifves hanen att uppsöka honan, innan hon fastnat på limringen. 

Och vidare vinnes därmed, att, om hanen under ringen uppsökt 

honan och de tillsammans af en eller annan anledning skulle nedfalla 

från stammen, de genast komma att nå marken. — Någon som 

själf iakttagit förhållandet i fråga, har jag ej lyckats påträffa, men 

väl en och annan, som hört, att andra gjort det. Resultaten af 

de icke sa fa försök, som jag anställt for att söka vinna klarhet 

i denna punkt, dro af den beskaffenhet, att de i och för sig inga- 

lunda 6fvertyga mig om möjligheten af en sådan direkt transport. 

Det är, som bekant, ej mätarefjärilarnas, synnerligast de bräck- 

ligare byggda arternas vana att, oroade, handlöst släppa sig ned 

till marken från det ställe, från hvilket de aflägsnats, en skydds- 

metod, som man däremot hos åtskilliga nattflyn konstant åter- 

finner. Hur varsamt och försiktigt eller hur våldsamt jag utfört 

de gjorda försöken, har jag hittills aldrig lyckats påträffa en 

frostfjärilhane, som, belastad med den betydligt tyngre honan, 

varit i stånd att halla sig uppe i luften. Jag har äfven lätit 

honan, bärande hanen, vandra dels utefter kanten af en glas- 
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skifva, dels utefter kvistar, tills de själfmant släppt sig ned 

från dem, dock alltid med samma resultat, ehuru dessa försök 

företagits från så stora höjder, att om hanen skulle haft lust att 

rädda situationen, han mycket väl skulle kunnat få tid därtill. 

— Att sådana försök ej kunna tillmätas någon beviskraft, det 

medger jag mer än gärna, då ju förhållandena kunna gestalta 

sig helt annorlunda under ett experiment, än om fjärilarna, lef- 

vande ostörda, fått följa sina egna tycken. Men att de ej häller 

för utrönandet af saken i fråga äro alldeles utan värde, tror jag 

mig kunna påstå. 

Ett ofta återkommande misstag, som ju hos personer med 

föga eller ingen sakkännedom i fråga om insektvärlden är lätt 

förklarligt, men också nödvändigt att söka rätta, är samman- 

blandandet af frostfjärilarnas larver med den »mask», som om 

höstarna återfinnes i själfva frukten. Från flera håll har jag hört 

klagas öfver, att frukten varit maskäten, trots det att limringar 

varit anbragta på träden. De tvänne här nämnda skadedjuren 

stå emellertid, såsom hvar och en, som närmare studerat saken, 

väl känner, med hvarandra ej i ringaste sammanhang, utan ha 

vi här för oss larverna af tvänne vidt skilda fjärilarter, skilda 

såväl till natur och lefnadssätt, som till tiden för uppträdan- 

det. Frostfjärilarnas larver halla sig för sin näring uteslutande 

till trädens blad och blommor, »äpplemasken» uteslutande till 

frukten. Att söka skydda sig mot det senare skadedjuret genom 

limringar är fullständigt fruktlöst, då honorna till denna art, i 

motsats till frostfjärilarnas honor, äga flygförmåga och sålunda äro 

oberoende af alla kring stammen anbragta hinder. Om, såsom 

det uppgifvits, de larver af detta slag, som med den nedfallna 

frukten kommit till marken, åter skulle uppkrypa i träden för 

att där förpuppa sig, skulle naturligtvis med limringar en del 

sådana kunna bringas ur världen. Men resultatet skulle blifva 

allt för obetydligt, då det ingalunda torde vara fallet, att alla 

larver på detta sätt först medfölja frukten till jorden, utan att 

en del mycket väl kan hinna lämna densamma, medan den 

ännu kvarsitter på träden, Då dessutom, såsom ofvan nämnts, 

honornas äggläggning är alldeles oberoende af hinder kring 

stammarna, lönar det sig icke att för »äpplemaskens» infångande 

söka göra bruk af särskilda limringar — hvilka skulle behöfva 
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uppsättas redan i augusti och sålunda vara såsom skyddsmedel 

mot frostfjärilarna på senhösten obrukbara. Angående skydd mot 

detta skadedjur måste jag hänvisa till andra försökställares upp- 

gifter, då jag hittills aldrig själf experimenterat med saken i fråga. 

och sålunda på detta område saknar all egen erfarenhet. 

Jag talade i början af denna uppsats om tjänliga limringar, 

ett uttryck, till hviiket jag nu ber att få återkomma för att gifva 

detsamma en närmare utveckling. Det är ej tillräckligt tryggande 

att förse träden med på ett eller annat sätt anordnade limringar 

— man måste äfven från början tillse, att dessa genom själfva 

sin beskaffenhet komma att utgöra ett säkert skydd. Jag har 

under denna höst på flera ställen sett anbragta ringar, af hvilkas 

verksamhet ej särdeles gynnsamma resultat torde vara att vänta, 

och föranledes jag därigenom att tro, det min i en föregående 

uppsats lämnade beskrifning af deras beskaffenhet och sättet för 

deras anbringande varit för kortfattad och otydligt framställd. 

Åtskilliga personer, af en eller annan orsak anseende, att det af 

mig föreslagna karduspapperet, som utgör limringarnas stomme, 

skulle vara mindre hållbart, ha föredragit att till ringarna an- 

vända papp; jag har till och med hört pergamentpapper föreslås. 

Vid användandet af papp låder först och främst den olägen- 

heten, att den på grund af sin styfhet ej i samma mån som ett 

mjukare papper smyger sig utefter stammens ojämnheter, och 

därför förorsakar ett betydligt ökadt arbete vid anbringandet, 

därigenom att extra tätning måste på åtskilliga ställen företagas 

för att ej åt honorna lämna krypvägar under ringarna. Tjärpapp- 

erbjuder, om man särskildt önskar begagna sådan, inga olägen- 

heter på grund af sin konsistens. Annan papp är däremot all- 

deles förkastlig till följd af sin egenskap att uppsuga så stora 

kvantiteter lim, under det att den själf tilltager i tjocklek, att 

fara för limringarnas snara torkande kan komma att inträda. 

Fördelen af att använda det onödigt dyrbara pergamentpapperet kan 

jag ej häller finna, synnerligast som limmet på detsamma hvarken 

lätt kvarhalles eller anbringas. Själf har jag begagnat vanligt 

fast, brunt, på ena sidan limmadt omslagspapper och funnit det 

fullkomligt motsvara sitt ändamål. Hällbarheten tryggas däri- 

genom, att limmet, utan att till kvantiteten i nämnvärd grad 

minskas, genomoljar papperet, så att dess motståndskraft mot väta 
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blir fullt tillförlitlig. — Vid applicerandet af limmet på ringarna 

torde få gälla såsom första regel, att allt för stor sparsamhet är 

förkastlig. Den genom ett frikostigt användande af limmet något 

ökade utgiften för detsamma, täckes ofelbart af det betydligt 

gynnsammare resultatet; och då, såsom jag förut visat, skydds- 

åtgärderna, om de omsorgsfullt utförts, ej behöfva upprepas oftare 

än ungefär hvart femte år, blir ju i alla händelser kostnaden, 

för år räknadt, ganska obetydlig. Hela pappersringen bör täc- 

kas med ett ungefär 2 millimeter tjockt lager af lim; att, såsom 

jag på ett ställe sett utfördt, förse träden med ända till 25 centi- 

meter breda pappersringar, men endast bestryka dessas midt med 

ett 3--4 centimeter bredt limlager, kan icke vara att förorda, 

då de obestrukna delarna af papperet, utan att därigenom komma 

att blifva verksamma för sitt ändamål, uppsuga en del af limmet 

och sålunda minska dettas kvantitet och därmed dess verksam- 

hetskraft. Icke häller är det lämpligt att göra pappersringarna 

allt för smala; deras bredd bör ej gärna understiga 10—12 centi- 

meter. Är nämligen den bestrukna ringen mycket smal, kan 

den visserligen fånga honan, om den är fullt ren. Men det be- 

höfves ej mera, än att ett nedbläst löf fastnar på densamma, 

för att kommunikationen mellan marken och trädkronan skall 

blifva öppnad. — Åt dem, som ej allt för mycket behöfva fästa 

sig vid kostnaden, vill jag såsom fullt tillförlitligt rekommendera 

det anbringningssätt, som jag själf an- 

vändt, och om hvars utförande vidstå- { 2. 

ende figurer gifva en antydan. Sedan 

den 1o—12 centimeter breda pappers- 

ringen genom ombindning på trenne b. 

ställen, nämligen rundt öfverkanten, 

midten och underkanten, fästs omkring 

stammen, förses den i sin öfre fjärdedel 

med en tjock krans af lim. Därefter e. 

tager man en spatel af det utseende, 

som fig. 2e, visar, och som i sin 

nederkant är försedd med en halfcir- 

kelformig utskätning af omkr. 1 centimeters djup, placerar denna 

utskirning öfver den nämnda limkransen och för spateln utefter 

densamma, tryckande dess kant intill papperet. Härvid släppes 

a 
13 



46 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1897. 

en erforderlig mängd lim genom utskärningen, sålunda bildande 

en jämn, 1 centimeter tjock ring omkring hela stammen, under 

det att resterna af den ursprungliga limkransen kvarstanna på 

spateln och tillvaratagas. Resultatet af denna manipulation visar 

fig. 1a. Därefter bestrykes med en annan spatel af ungefär 

den form, som angifves af fig. 2 d, hela den med b betecknade 

delen af pappersringen, och gärna äfven dennas Ofre kant, med 

ett ungefär 2 millimeter tjockt limlager. Man vinner pa detta 

sätt i och med ringen a ett rundt om stammen löpande oöfver- 

stigligt hinder för honornas uppvandring, verksamt, äfven om 

det tunnare lagret af nagon anledning skulle komma att pa ett 

eller annat ställe för tillfället blifva obrukbart. Att denna tjoc- 

kare limring ej är nödvändig visar tämligen tydligt den om- 

ständigheten, att af de tusentals honor, som jag pa limringar 

infangat, jag aldrig funnit någon enda, som varit fastsittande sa 

högt upp pa ringen, som pa det ställe, där det tjockare bältet 

befunnit sig Det tunna lagret har salunda visat sig vara fullt 

tillräckligt i och för sig; men jag har dock användt ofvannämnda 

metod såsom ett ytterligare medel för att åstadkomma sa mycket 

större säkerhet. Den genom den tjockare limringen ökade lim- 

åtgången är endast skenbar. Limmets hållbarhet är sådan, att 

denna ring håller sig i det allra närmaste oförändrad, och den 

kan, om man så önskar, mycket väl efter afslutandet af honornas 

uppvandring i träden, afstrykas från pappersringen och tillvarata- 

gas för bruk under ett påföljande år. Härvid är dock lämpligt att 

först aflossa hela pappersringen från stammen och taga den inom- 

hus för torkning under ett par dagar, för att förhindra, att på 

ringarna kvarhållet vatten inblandas i limmet, hvilket skulle be- 

tydligt förminska dess användbarhet. — Först efter det att man 

bestrukit hela pappersringen med lim, fastbinder man rundt om 

dess nederkant — ej mellan papperet och stammen, hvilket onö- 

digt försvårar arbetet och i de allra flesta fall är utan nytta — 

vaddringen (c å fig. 1) och därmed är arbetet afslutadt. 

Till sist ber jag att ännu en gång få påpeka olämpligheten 

af att allt för tidigt på hösten uppsätta limringarna, af skäl, som 

jag förut framhållit. I de gängse beskrifningarna af frostfjärilar- 

nas lefnadssätt förekommer ofta den uppgiften, att honorna upp- 

krypa i träden »vid tiden för de första frostnätterna» — en upp- 
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gift som ju är alldeles riktig, då de första frostnätterna vanligen, 

åtminstone i våra trakter, inträffa mot slutet af september. Men 

den får ej fattas i bokstaflig mening så, att, om t. ex. en frost- 

natt skulle förekomma i början af samma inanad, man af denna 

anledning redan då skulle behöfva vidtaga åtgärder för trädens 

skyddande. En sådan enstaka frostnatt, som kanske åtföljes af 

fera veckors varm väderlek, har ingen betydelse för påskyndan- 

det af frostfjärilarnas fullbildning, hvilken i alla händelser ej in- 

träder förrän tidigast i slutet af september. Att frostfjärilarna för 

sin utveckling ej behöfva kyla, har jag flera gånger pröfvat, i det 

jag inom hus genom alla stadier (utom äggen, som antagligen 

måste frysa för att kunna komma till kläckning) uppfödt och 

förvarat ett stort antal sådana, hvilka i vanlig tid nått sin ut- 

bildning till fjärilar, utan att ett enda ögonblick ha varit utsatta 

för annan temperatur, än rummets. — Vill man vara fullt trygg, 

kan man något tidigare t. ex. omkr. 20 september på ett par 

ställen i trädgården förse enstaka träd med limring, hvarvid man 

bör välja ett sådant, som under sommaren varit märkbart angri- 

pet och sålunda kan väntas under sig ‘harbergera ett större antal 

honor i puppstadiet. Så länge dessa limringar äro fullt fria från 

uppkrupna honor, torde man kunna vara säker för de öfriga 

träden. Infangas däremot på dem någon enstaka sådan, är det tid 

att omedelbart skrida till de återstående trädens skyddande. Dock 

bör man i alla händelser ej dröja därmed längre än till de sista 

dagarna af september, äfven om de först behandlade träden ej 

skulle förete någon fångst. 

— —— 9 -— 

FÖRENING AF PRAKTISKA ENTOMOLOGER 1 NORDAMERIKA. 

Sedan den 29 augusti 1889 arbetar en förening inom Förenta Staterna 

och Canada, som kallar sig »The Association of Official Economic Entomolo- 

gists» och består af aktiva och utländska ledamöter, hvilkas antal att börja 

med helt naturligt var jämförelsevis ringa, men har sedan så småningom ökats 

allt efter som den praktiska entomologien vunnit terräng, så att vid senaste 

sammanträdet i Buffalo den 21 augusti 1896 de förra utgjorde 86 och de 

senare 28. Bland de utländska äro invalda en norrman, statsentomologen W. 

M. SCHÔYEN, en finne, d:r ENZIO REUTER, och en svensk, undertecknad. 

Föreningens ändamål är förnämligast, att diskutera nya upptäckter, utbyta 

erfarenheter samt meddela nya arbetsmetoder; att lämna enskilda forskare till- 

e 
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fälle till att bekantgöra sina idéer och framlägga resultaten af gjorda under- 

sökningar samt att förebygga duplikationer af skrifter; att om möjligt leda 

forskningen till föremål af mer allmänt intresse samt att uppmuntra framstegen 

i och befordra studiet af entomologien. 

Medlemmarna skola vara utöfvare af praktisk entomologi (Economic 

Entomology), och det ordinarie årliga mötet äger rum à olika, förut bestämda 

platser. Alla ledamöter erhålla föreningens publikationer, och hafva de dess- 

utom öfverenskommit, att utbyta skrifter med hvarandra. 

Vid sammankomsterna föredragas föreningens angelägenheter, hållas munt- 

liga eller uppläsas skriftliga föredrag om skadeinsekter, hvilka sedermera tryckas 

på äkerbruksdepartementets bekostnad, i en af dess bulletiner, Uti den sist 

‘ hitkomna af dessa, N:r 6, New Series, utgörande ett 100 sidor starkt häfte, äro 

införda ej mindre än 20 föredrag, hållna vid 8:te årsmötet. 

Vi vilja här lämna referat öfver ett af dessa föredrag och hoppas fram- 

deles få tillfälle anföra mera, om utrymmet medgifver. 

ETT ENKELT FÖRFARANDE VID BEREDNINGEN 

AF OLJEEMULSION. 

Af H, A. MORGAN. 

Fotogenemulsionen har de fördelar med sig, att ingredienserna äro 

billiga, och dess verkningar i många fall förträffliga; men fel vid dess till- 

verkning kunna lätt begås, särskildt af ägare till blott några få 

träd, som sakna nog kraftiga pumpar, för att väl bereda densamma, 

och härigenom har medlet mången gång blifvit impopulärt, Största 

konsten vid beredningen ligger uti, att kunna till en verklig emul- 

sion förena två så svårblandade flytande ämnen som fotogen och 

vatten, äfven om man tillsätter såpa. För att få de nämnda äm- 

nena så fullkomligt som möjligt blandade, hvarförutan emulsionen 

ej kan bli god, utan rent af skadlig för träden, använder Mr Mor- 

GAN ett mycket enkelt redskap, liknande en smörkärna af äldre 

konstruktion och bestående af en 20—24 tum hög och 4 tum vid 

bleckcylinder, Ungefär en tum från dennas botten anbringas rundt 

om en rad af 7, högst ?/, tum vida hål. Stafven är af rundjärn 

och har i öfre ändan ett handtag, i den nedre en konisk bleck- 

kanna, som måste passa väl till cylindern samt hafva en höjd af 

3'/,—4 tum, Vid nedre kanten är denna försedd med 5 likadana 

hål som cylinderns, samt ett ?/, tums sådant i botten. Cylindern 

MORGANS kan ofvan förses med ett lock, som har ett hål för stafven. Denna 

Emulsions- heskrifning förtydligas genom vidstäende figur. Under emulsionens 

kärna. — beredning nedsättes kärnan i ett kärl, hvari hett såpvatten och 

fotogen blifvit hällda hvarefter stafven hastigt föres upp och ned, 

hvarvid de olika ingredienserna småningom blandas till en homogen och mjölk- 

liknande vätska, som länge kan bibehålla sina egenskaper, om den förvaras à 

svalt ställe, Sven Lampa. 
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HADENA BASILINEA, SLÖKORN- ELLER 

SADES-ANGSFLYET. 

EN HOS OSS FOGA UPPMARKSAMMAD SKADEINSEKT. 

I berättelsen till Kongl. Landtbruksstyrelsen for 1890 omnäm- 

ner Statsentomologen i korthet denna fjäril och faster uppmärk- 

samheten pa den troligen betydande skada, dess larver göra pa 

våra sädesfält, men huru litet känd hos oss denna insekt icke 

desto mindre är. HOLMGREN omnämner den ej i sina arbeten 

öfver »träd och buskars», »åkerns» och »trädgärdens» skadedjur 

och endast LINNÉ, BIERKANDER och V. POST synas för öfrigt hos 

oss hafva meddelat iakttagelser rörande dess skadlighet. Af de 

undersökningar, som emellertid af dessa gjorts liksom af de rön, 

som från utlandet kommit till vår kännedom, framgår, att den 

stundom visat sig mycket fördärflig för råg, hvete och andra 

sädesslag och sålunda ej bör lämnas utan beaktande, då det 

gäller våra för landtbruket skadligare insekter. Vi skola därför 

närmare se till, hvad man i hufvudsak har sig bekant om denna 

skadeinsekt, och på hvad sätt man sökt skydda sig för dess 

vidare förökning. 

Under juni och juli månader inträffar hos oss dess flygtid. 

Sedan de om natten kringflygande fjärilarna parat sig, skola 

honorna lägga sina ägg på gräsens stänglar och blad, hvilka 

larverna sedermera angripa. Dessa senare äro äfvenledes natt- 

djur, och detta är orsaken, hvarföre de så ofta undgå uppmärk- 

samheten. De afäta bladen uppifrån nedåt och gömma sig, då 

dagen kommer, i jorden. På ängar kunna de sålunda förorsaka 

en viss skaday men denna synes ej vara af större betydelse. 

Larven lefver här hufvudsakligen af gräsens blad. Vid stark 

förökning eller då fjärilarnas utveckling till följd af kall väderlek 

Entomol. Tidskr. Årg. 18. H. 1 (1897). ı 4 
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försenats, synas dessa emellertid föredraga de unga axen framför 

de fastare stjälkarna vid läggandet af äggen. -Det blir nu icke 

längre endast de vegetativa delarna, utan äfven de fruktifikativa, 

axen med sädeskornen, som angripas och förstöras, och däri 

ligger den största skada, som denna art åstadkommer, och hvari- 

genom den inregistrerat sig bland våra åkrars skadedjur!. 

Då äggen efter omkring 12 dagar kläckts och larverna 

framkommit, borra dessa sig mellan agnarnas spetsar in till 

de ännu mjuka kornen och börja förtära deras mjöliga innehåll. 

Allt efter det de sålunda borra sig in, lämna de de gjorda gångarna 

fyllda med exkrementer. På detta sätt göra de kornen först 

ihåliga, förorsakande s. k. slösäd, och förtära dem sedermera full- 

ständigt. Därpå fortsätta de förödelsen, i det de angripa när- 

sittande korn. De hålla sig härvid dolda mellan småaxen, hvar- 

för de under den första tiden lätt undgå uppmärksamheten, isyn- 

nerhet som deras färg då föga afsticker från de omgifvande 

växtdelarnas. Deras antal kan stundom vara ansenligt. BIER- 

KANDER fann sålunda vid granskning af flera hundra vippor från 

ett hafrefält i hvarje sådan 4—-6—10 tärande larver. Vid mera 

utveckladt tillstånd, få de en annan färg. De skola da vistas i 

jorden under dagen och endast under natten fortsätta förstörelsen. 

De kunna sålunda natt efter natt härja ett fält, utan att landt- 

brukaren ser till dem eller vet, hvem som förstör hans skörd. 

Först då skörden är mogen och inbärgad, får man egentligen se 

dem. Man finner dem då isynnerhet pa golfven 1 logar, ofta 

massvis kringkrypande, där de under aflastningen af säden ska- 

kats ut. Later man dem här vara i fred och icke noggrannt 

bortplockar dem, skaffa de sig snart ater väg till sädesförräden 

och fortsätta har förödelsen, ända till den kallare tiden inträdt. 

De ga da i vinterhvila i jorden, i gödselhögar eller hälst bland 

mossa kring stenar och dylikt. Innan de i maj förpuppa sig, 

hvilket sker i jorden, skola de ännu en tid angripa sädeskornen 

men äfven, och kanske hufvudsakligen, gräsrötter och sädesbrodd. 

Hvad beträffar sättet för hämmandet af denna skadeinsekts ut- 

bredning, har man hittills endast hopsamlat och förstört de på 

logarna kringkrypande larverna samt snarast möjligt uttröskat den 

angripna säden och dödat därvarande larver, Slökornflyet synes 

| 52 Dessa uppgifter äro hämtade från äldre författare. 
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angripa de flesta af vara sädesslag och äfven andra odlade växter. 

Enligt Korrar är det i Österrikiska Schlesien mycket fördärfligt 

för råg. Äfven TASCHENBERG och KÜNSTLER omnämna det såsom 

skadedjur på densamma. GUENÉE säger, att det i Frankrike an- 

griper säd, synnerligast hvete, liksom äfven KÖNSTLER framhåller 

dess skada på detta sädesslag. I Kongl. Landtbruks-Akademiens 

Handlingar och Tidskrift för 1885 anmärker Prof. v. Post, efter 

en utförligare redogörelse öfver härjningar af slösädsflugan: »Af 

Institutets hösthvete (hvilket till största delen syntes alldeles 

oskadadt, ehuru det fläckvis var mycket härjadt af hvetemyggan 

(Cecidomyia tritici), intogos den 15 augusti fyra af de sämsta 

axen, hvilka igenkändes därpå, att de kändes tomma och illa matade: 

I tre af dessa ax voro blott 3 korn skadade af slösädsflugans 

larv, men 4 till 5 af de ännu ej långt utvecklade larverna af 

sädesaxflyet (Noctua basilinea), och största delen var förstörd 

af hvetemygglarver.» Längre fram yttras vidare: »På försöks- 

fältet förekom å det uppkomna hvetet en icke obetydlig del 

plantor, som voro skadade af s. k. »fällmask», sådan nämligen, 

som afäter ståndet så, att den öfra deien oftast ligger nedfallen 

på marken eller lätt kan ryckas upp, om den kvarsitter i ytan. 

Vid uppgräfningen af sådana stånd lyckades en arbetare på fältet 

att framtaga 3:ne af de förut bekanta larverna, nämligen ett 

exemplar af sädesbroddflyet (Agrotzs segetum) samt 2 ex. af ax- 

flyet (Hadena basilinea W. V.).» 

BIERKANDER anför den som skadlig ej blott för hafren, utan 

äfven för hvete och rag. KUNSTLER och KALTENBACH omnämna 

vidare dess skadlighet för mais, hvars unga kolfvar larverna för- 

störa, BoIE dess angrepp pa Elymus arenarius, STANDFUSS på 

rötterna af potatis Oo. s. v. 

Denna fjärils larver synas därför, ehuru de hos oss såsom 

skadedjur blifvit föga uppmärksammade, i själfva verket ofta till- 

skynda jordbruket kanske ej obetydlig skada och förtjäna således, 

som det synes, att närmare beaktas. 

Den utväxta fjäriln, larven och puppan hafva följande ut- 

seende: 

Den utbildade /yärz/n är något mindre än vanliga socker- 

ärtflyet (Plusia gamma), dess längd är 17, vingbredden 39 mm. 

Framvingarna äro blekt läderbruna till askgrå, blandadt med 
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roströdt. Denna färg, stundom mera i brunt, framträder skarpast 

i midtfältet och framtill i bakre delen af spetsfältet. Ring- och 

njurfläck stora, den senare gulaktig eller grå, bakåt svartgrå, utåt 

med hvitaktiga kanter; infattningen med två hvita punkter. Från 

vingroten utåt går ett kort, skarpt markeradt svart och långsträckt 

streck, som gifvit anledning till namnet daszlinea. Tvirlinierna 

äro dubbla, svarta och fyllda med grundfärgen. Våglinien är 

otydlig, dess teckning 1 midten trubbigt w-formig. Tappfläcken 

med svart omkrets eller otydlig. Spetsfältet mörkgrått. Bakvin- 

garna äro glänsande gulbruna till mörkgrå, vid utkanten och på 

nerverna mörkare, de gulaktiga fransarna delade genom en fin 

mörk linie. 

Larven, som har en längd af omkring 3 cm., är i sitt 

yngre stadium gul, men antager sedan en blekt grabrun till svart- 

grå grundfärg; buksidan är ljusare, begränsad af en hvitaktig, 

ofvan svartkantad sidolinie. Han är endast svagt glänsande samt 

har små, fina vårtor. Längs ryggens midtlinie går en hvit strimma 

med mörkare begränsning och på hvardera sidan därom en finare, ej 

så skarpt framträdande hvit linie. Hufvudet samt nack- och anal- 

plåten glänsande, bruna till mörkare, mundelarna svartbruna. De 

ljusa rygglinierna gå in på nack- och analplåten, dock utan att 

mötas 1 spetsen. Bakom andhålen är en rad mörka punkter, så äfven 

vid basen af fötterna. Larven har, frånsedt hufvudet, 12 ringar, 

som bära tillsammans 16 fötter; Den 4:de, 5:te, 10:de och 11:te 

ringen är fotlés. Puppan är glatt och glänsande, gulaktigt brun 

eller rödbrun, analspetsen kort och tvär, vårtlik och djupt fårad, 

med 4 (6) något krökta borst, af hvilka de två starkaste stå 

bredvid hvarandra i midten. 

Y. Sjöstedt. 

a en 
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TANKAR ANGÅENDE: BEHOFVET AF EN FÖR 

SKOGSHUSHÅLLNINGEN ANSTÄLLD 

ENTOMOLOG. 

ANFÖRANDE VID ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

HÖGTIDSDAG DEN 14 DECEMBER 1896. 

AF SVEN LAMPA. 

Att entomologien, då den omfattar utforskandet af vissa 

insekters uppträdande och lefnadsvanor samt sätten att förekom- 

ma eller: mildra de skador, som af dem åstadkommas, måste 

vara af stor betydelse äfven för skogshushållningen, detta lär väl 

ingen numera vilja bestrida. De personer, som hafva vården 

om skogarna sig anförtrodd, torde dock i första rummet erkänna 

detta och följaktligen lifligast instämma uti ett sådant påstående. 

I ett land som Sverige, där den till skog afsedda marken 

utgör betydligaste delen af jordarealen, och hvarest utskeppnin- 

gen af skogsprodukter samt träindustrien antagit sådana dimen- 

sioner, att knappast något annat land kan uppvisa ett motstycke, 

blir det ju af allra största vikt, att på allt sätt söka skydda de 

uppväxande träden mot deras många fiender, bland hvilka in- 

sekterna ej kunna sägas vara de minst betydande. Något för- 

sök till en uppskattning af de skador, som hos oss åstad- 

kommas genom dessa smådjur, har mig veterligen ej ännu 

blifvit gjordt; men om man tager hänsyn till de uppgifter 

om större eller mindre härjningar, som allt emellanåt förekomma 

dels å yngre planteringar och dels å äldre skogsbestånd, så 

måste förlusterna i verkligheten vara större, än mången anar 

eller tror. Utom sådana förödelser, som för en hvar äro märk- 

I 



54 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1897. 

bara, förekomma snart sagdt dagligen insektangrepp, hvilka vis 

serligen kunna förefalla af mindre betydelse, emedan de af en 

ytlig betraktare ej ens observeras; men detta hindrar dock icke, 

att de på det hela taget förorsaka ansenliga förluster såsom va- 

rande utbredda öfver större eller mindre delar af de ofantliga 

områden, som i vårt land äro bevuxna med skog. Det hårda 

klimatet skyddar ej ens mot skadeinsekterna, hvilket bäst be- 

visas däraf, att 1 vårt lands kallaste delar insekthärjningar stun- 

dom inträffa, icke allenast å mindre platser, utan äfven å land- 

sträckor, som kunna mätas 1 kvadratmil. 

De insekter, som äro roten och upphofvet till detta onda, 

äro visserligen för insektkännaren redan tämligen väl bekanta 

såväl till art som lefnadssätt, men så lyckligt är ej förhållandet 

i fråga om de säregna omständigheter, som inverka på deras 

hastigare förökning och däraf följande massuppträdande; ty för- 

klaringarna angående dessa, som man ibland får se i tryck, till- 

höra mestadels suppositionernas område eller äro importerade 

från andra länder med olika naturbeskaffenhet och annat klimat. 

Om denna och åtskilliga andra hithörande frågor skola på 

ett önskvärdt sätt kunna besvaras eller utredas, måste många- 

handa undersökningar ännu äga rum, då de flesta, som för så- 

dant ändamål utförts, hafva visat sig alldeles otillräckliga eller 

mången gang ändamålslösa. Man måste därvid gå tillväga på 

ett annat sätt än hittills skett, om verklig nytta däraf skall 

kunna väntas, ty att först sedan en insekthärjning utbrutit och 

kanske uppnått sin kulmination anmoda en insektkunnig person 

att besöka platsen för att anställa undersökningar och göra iakt- 

tagelser under ett par eller kanske högst några få dagar, d. v.s. 

blott den tid, som i allmänhet erfordras för insamlandet af till- 

räckligt undersökningsmaterial — en sådan åtgärd kan ej leda 

till det åsyftade målet, äfven om den utländska forstlitteraturen 

sedermera anlitas, på det att någon föreskrift om utrotningsme- 

del måtte kunna meddelas. Ett sådant uppdrag kan snart sagdt 

hvilken insektsamlare eller entomolog som hälst på anförda sätt 

utföra, om han har tid därtill, och man får ej baller under när- 

varande förhållanden begära mer af honom. Att lämna några 

värdefulla upplysningar, fotade på egna och inom landet vunna 

erfarenheter om insekthärjningarnas verkliga orsaker och bästa 

2 



LAMPA: BEHOFVET AF EN SKOGSENTOMOLOG. 55 

sätten att förebygga och bekämpa dem — detta öfvergår helt 

enkelt hans förmåga. Samma torde äfven fallet vara med skogs- 

tjänstemännen själfva rörande detta ämne, ty största delen af 

deras studietid har varit upptagen af helt andra saker än skogs- 

entomologi, hvilken i undervisningsplanen fått en mer underord- 

nad ställning, som sannolikt aldrig kommer att väsentligt för- 

bättras. Efter afslutade studier vid institutet få de helt annat 

att syssla med, nödgas ofta ombyta vistelseort eller före- 

taga resor och blifva därigenom förhindrade att befatta sig med 

undersökningar, som böra ske vid därför lämpliga tillfällen, kan- 

ske under en följd af år. Entomologiska studier kunna således 

ej gärna af dessa tjänstemän utöfvas i annan form, än som ett 

tillfälligt tidsfördrif på lediga stunder, i fall hågen skulle ligga 

åt det hållet. Erfarenheten har dessutom tillräckligt visat, att 

€) ens entomologer i egentlig mening under nuvarande förhällan- 

den äro så kvalificerade, att de kunna uträtta något anmärk- 

ningsvärdt mot härjningar af insekter, och för min del vill jag 

nästan påstå, att för tillfället ingen i det fallet verkligt kompe- 

tent person finnes att tillgå samt att det torde dröja länge innan 

någon framträder, som under en längre tid genom grundliga stu- 

dier satt sig tillräckligt in uti detta ämne och haft tillfällen att 

göra egna rön och iakttagelser: Detta kan ingen göra utan 

ekonomiskt oberoende, hvarför staten måste träda emellan för att 

söka bereda en anständig bergning åt den, som vill och kan ägna 

alla sina krafter åt detta ändamål. Då en sådan betattning en gång 

förr eller senare kommer till stånd, kan dess besättande alltså 

blifva litet brydsamt, men sedermera komma nog yngre perso- 

ner att meritera sig därför. 

För att innehafvaren af en dylik befattning skall kunna 

fylla sin plats och anses fullt sakkunnig i sitt ämne, erfordras, 

enligt mitt förmenande, att han redan från ungdomen hyst ett 

lefvande intresse för insekternas studium och äger erforderlig 

skicklighet i artbestämning; att han är hemmastadd uti den hit- 

hörande utländska litteraturen; att han genomgått skogsinstitutet 

samt praktiserat åtminstone så pass mycket, att han kan be- 

döma, om ett#träd eller skogsbestand är friskt eller på något 

sätt angripet m. m. 

Slutligen bör jag kanske här nämna något om de ar- 
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beten och åligganden, hvilka jag anser böra i första hand till- 

komma en skogsentomolog; ty att en sådan tjänsteman förr 

eller senare måste tillsättas, därom är jag alldeles öfverty- 

gad, Att nu på rak arm uppgifva allt hvad han bör och kan 

uträtta, torde dock blifva för mig vanskligt nog, då jag ej 

är forstman; men jag vill dock försöka, förvissad om, att 

Kongl. Domänstyrelsen, skogsstaten och enskilda nog skola efter 

hand komplettera min promemoria. Det kunde dessutom kan- 

ske anses som en underlåtenhet af mig, att nu med tystnad för- 

bigå just denna sak. Skogsentomologens åligganden skulle att 

börja med blifva följande: 

1. Att noga följa och studera i skog och planteringar 

förekommande insekthärjningar, om så ske kan ända från deras. 

begynnelse och under hela förloppet samt slutligen de verknin- 

gar och följder de åstadkomma för framtiden. För den skull 

kan det blifva nödigt, att entomologen emellanåt uppehåller sig 

åtminstone tidtals vid de af insekter härjade platserna, för att 

på stället göra sina undersökningar och uppfödningsförsök. 

2. Att efter rekvisition och förordnande af Kongl. Domän- 

styrelsen besöka de ställen, där insektangrepp äro för handen, 

för att tillhandagå med råd och upplysningar. 

3. Att undersöka och bestämma insända skadeinsekter, 

besvara skriftliga förfrågningar rörande sådana samt föreslå åt- 

gärder, såväl mot dessa som rörande behandlingen af redan ska- 

dade skogsbestånd eller planteringar. 

4. Att pröfva utrotningsmedels verkningar samt kontrollera 

sådana, som i handeln utbjudas till salu. 

5. Att noga studera den utländska litteraturen rörande: 

skogsinsekterna och ompröfva hvad denna innehåller, som kan 

vara tillämpligt på våra förhållanden. 

6. Att sätta sig i förbindelse med intresserade personer 

öfver hela landet för erhållande af uppgifter om inträffade in- 

sektangrepp och fullständigare material till statistiska uppgifter 

rörande skadeinsekternas utbredning samt omfånget af de för- 

luster, som genom dem åstadkommas m. m. 

7. Att genom undersökningar söka komma snart utbry- 

tande insekthärjningar på spåren, för att om möjligt bereda till- 

fälle att vidtaga åtgärder till deras förekommande. 
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8. Att följa och anteckna väderleksförhällandena, för att 

söka utröna deras inverkan pa skadeinsekternas uppträdande och 

förökning. 

9. Att afgifva utlåtanden till myndigheter rörande skogs- 

entomologiska frågor. 

10. Att afgifva årsberättelser samt författa och sprida po- 

pulära uppsatser om skogsinsekter bland den större allmänheten. 

17. Att föranstalta om utförandet af naturtrogna tecknin- 

gar, framställande skadeirsekter och deras förvandlingsstadier 

samt af dem angripna växtdelar. 

12. Att upprätta en instruktiv samling af för skogshushåll- 

ningen nyttiga och skadliga insekter, hvilken bör hållas tillgäng- 

lig för hvar och en, som däraf önskar taga del, samt att upp- 

sätta mindre dylika för skogsskolornas behof. 

13. Att, om så ske kan, under vintern lämna undervisning 

rörande skogsinsekterna vid ofvannämnda skolor och möjligen 

äfven vid skogsinstitutet. ' 

14. Att göra observationer angående våra såsom nyttiga 

eller skadliga ansedda skogsfaglar, för att utröna deras infly- 

tande på skadeinsekternas aftagande eller förökning. 

Innan åtgöranden vidtagas för upprättandet af en skogsför- 

söksstation, torde vara lämpligast, att förskaffa sig noggrann 

kännedom om, hur sådana äro inrättade och hvilka uppgifter de 

hafva fått sig tilldelade i utlandet, i fall sådana därstädes fin- 

nas, af hvilka vi kunna hafva något att lära. Bäst vore kanske 

dock, att låta denna fråga anstå tills en skogsentomolog varit 

anställd nog länge för att hafva hunnit vederbörligen sätta sig 

in i förhållandena och finner en fast station nödvändig, för att 

han skall kunna på bästa sätt fullgöra sina åligganden. 

Att en försöksstation, inrättad för landtbrukets behof, skulle 

på samma gång kunna tillfredsställa äfven skogshushållningens, 

har kanske en eller annan antagit som gitvet; men för min del 

kan jag ej biträda en sådan åsikt, då jag anser, att båda dessa 

våra viktiga hufvudnäringar skulle därigenom blifva mindre väl 

betjänta. Stationens för landtbruket tjänstemän komma antagli- 

gen ej att kunna lämna skogstjänstemän eller enskilda skogshus- 

hållare annat -biträde, än att bestämma de insekters art och 

namn, som ditsändas för sådant ändamål; ty att gifva råd hur 
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med skogar eller planteringar bör förfaras vid insekthärjningar, 

därtill komma de helt naturligt att sakna nödiga förutsättningar. 

Lika litet som det kan låta sig göra att lämna landtbrukaren 

verkligt goda och praktiska råd mot de för åker och äng skadliga 

insekterna, utan att vara något hemmastadd uti jordbruket, lika 

litet lärer detta kunna ske i fråga om skogsinsekterna, utan att 

i erforderlig grad vara förtrogen med grunderna för skogshus- 

hållningen. Det är dessutom en betydlig skillnad uti, och kräf- 

ver andra hjälpmedel för att studera de insekter, som lefva på 

mer Ortartade växter, än sådana, som äro hänvisade till träden. 

Att af vederbörande erhålla det jämförelsevis obetydliga pen- 

ningebelopp, som fordras för en skogsentomologbefattning, borde 

väl ej möta stora hinder, om man vill taga hänsyn till de in- 

komster, statsverket erhåller från de allmänna skogarna, hvilka 

numera få räknas i millioner och antagligen komma att allt 

framgent ökas, ju mer kronoskogarna tillväxa i areal och afkast- 

ningsförmåga. 

En eller annan kan möjligen tycka det vara väl tidigt, att 

nu framkomma med Önskningar rörande tillsättandet af en skogs- 

entomolog, då så nyligen en entomologisk försöksstation för 

landtbruket m. m. blifvit beslutad, och innan man sett hvad 

‘denna kan komma att uträtta. Men dä behofvet af entomolo- 

giskt biträde kan vara lika stort för den ena hufvudnäringen 

som för den andra, och man funnit det klokt och ändamåls- 

enligt att anskaffa sådant för en af dessa, är det väl ej skäl att 

stanna på halfva vägen, utan 1 stället taga steget fullt ut, då ) 
kostnaderna härför blifva jämförelsevis obetydliga. Märkvärdigt 

kan det förefalla en hvar, att vederbörande myndigheter eller de 

många enskilda innehafvarna af större skogsområden ej långt 

före detta gått i författning om anskaffandet af sakkunnigt biträde 

mot insektangrepp, då sådana af stor omfattning så ofta före- 

komma 1 våra skogar. 

Till föreståndare tillsvidare för statens entomologiska för- 

söksanstalt förordnades den 29 januari af Kongl. Maj:t statsento- 

mologen SVEN LAMPA. 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

HÖGTIDSSAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 14 DECEMBER 1896. 

Ordföranden, professor CHR. AURIVILLIUS Öppnade samman- 

komsten med att hälsa de talrikt samlade föreningsmedlemmarna 

välkomna, särskildt de för första gången närvarande: jägmästare 

ÖHRSTRÖM och kandidat CRISTOW. 
Därefter anmälde ordföranden, att Föreningen sedan sista 

sammanträdet genom döden förlorat sin ständige ledamot bruks- 

ägaren och kommendören KNUT OTTONIN LJUNGQVIST i Jönkö- 

ping samt årsledamöterna fotografen ROBERT AUGUST ROESLER 

och kontorschefen i Mölndal N. B. PETERSON. I fotografen 

ROESLER, som under de nio år, han tillhört Föreningen, varit 

en mycket flitig och intresserad besökare af dess sammanträden, 

förlorade Stockholmsmedlemmarna en högt aktad personlig vän. 

Sedan senaste sammanträdet hade till medlemmar af För- 

eningen invalts amanuensen i Kongl. Landtbruksstyrelsen, friherre 

CARL HELGE ÅKERHJELM samt skogsingeniören GOTTFRIED TIDÉN, 

Björna. Till ständig medlem hade öfvergått studeranden J. M. 

CRONVALL från Linköping. 

Från ledamöterna konservator H. J. SPARRE-SCHNEIDER i 

Tromsö och fabriksförestånden I. B. ERICSON i Mölndal hade 

med anledning af årsdagen ingått hälsningstelegram, hvilka af 

ordföranden upplästes. 

Ordföranden meddelade vidare, att Kongl. Maj:t äfven för 

1897 i nåder täckts tilldela Föreningen ett anslag af 1,000 kr. 

såsom understöd för utgifvandet af »Uppsatser i praktisk ento- 

mologi». ® 

Frän Föreningens stipendiat för äret, studeranden i Göte- 

borg O. RODHE, hvilken under sommaren besökt Sundsvalls- 
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trakten, Indalsälfvens dalgång, Östersund, Åre och flera andra 

trakter i Jämtland, hade berättelse inkommit. Denna berättelse 

upplästes längre fram under sammankomsten af ordföranden, och 

framgick af densamma, att bland de af stipendiaten gjorda sam- 

lingarna bland annat funnos tvänne för Sverige nya skalbaggar, 

nämligen Dictyoptera rubens GYLL. och Piilium Sahlbergi FLACH. 

Föreningens styrelse hade föreslagit, att äfven under 1897 

utdela ett vandringsstipendium å 60 kronor. Med full öfver- 

tygelse om det gagn dessa stipendier under föregående år med- 

fört, beslöt Föreningen enhälligt att gilla detta förslag. 

Enligt Föreningens stadgar voro ordföranden, prof. AURI- 

VILLIUS, styrelseledamoten, direktör HOLMERZ och suppleanten, 

landtbruksinspektör LYTTKENS i tur att afgå från sina befattnin- 

gar. Alla tre omvaldes, enhälligt för en tid af tva ar. Till 

revisorer utsägos apotekare H. ENELL och kassör G. HOFGREN 

samt till revisorssuppleant jägmästare H. WERMELIN. 

Aftonens förhandlingar togo sin början med en utförlig 

»redogörelse för kriget mot allonborrarna aren 1887 —1896» 

af landtbruksinspektören A. LYTTKENS. Detta föredrag kommer 

att lämnas till införande i Föreningens tidskrift. 

Med anledning af detsamma uppstod en liflig öfverläggning, 

i hvilken deltogo statsentomologen LAMPA, kapten KULLBERG, 

byråchefen MEVES och ordföranden. . 

Härefter höll direktör G. HOLMERZ ett inledningsföredrag 

öfver det för dagen uppställda öfverläggningsämnet: »Entomolo- 

giens betydelse för skogshushållningen». Direktör HOLMERZ 

framhöll först de beröringspunkter, som finnas mellan den redan 

af regering och riksdag beslutade entomologiska försöksanstalten 

samt de entomologiska forskningar och försök, hvilka voro be- 

höfliga för skogshushållningen. Jordmåns- och terrängförhållan- 

den samt de meteorologiska företeelserna utöfvade ett mycket . 

stort inflytande på insekternas existensvillkor, hvarpå talande 

exempel anfördes. För ett uttömmande studium af insekternas 

lif fordrades således att taga full hänsyn till nämnda omständig- 

heter samt den därpå beroende vegetationen af högre och lägre 

växter. Utrotningskriget mot skogsinsekterna komme ofta att 

få bestå i mera indirekta åtgärder, såsom bortskaffandet af moss- 

betäckningen å marken o. s. v. 
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Den entomologiska försöksanstaltens ganska vidtomfattande 

verksamhetsomrade vore nära sammanhängande med forsknings- 

området för en svensk forstlig försöksanstalt. Förhoppningar 

funnos nu, att afven den senare anstalten skulle blifva en verk- 

lighet. Den skulle fa till uppgift att söka utforska vara skogs- 

träds biologi och alla därmed i samband stående företeelser, sedda 

från forstmannens, botanistens, zoologens, agrikulturkemistens, 

agrikulturfysikerns och meteorologens olika synpunkter. 

När de entomologiska och forstliga försöksanstalterna hun- 

nit i samarbete vetenskapligt klargöra en del för forstmannen 

och entomologen outredda frågor, torde sedan värdefulla bidrag 

kunna lämnas till bekämpande af kalamiteter, mot hvilka nu 

jordbrukaren, skogshushållaren och trädgårdsodlaren stå maktlösa. 

Att insekthärjningarna 1 det hela icke blifvit så märkbara 

i våra skandinaviska skogar som å den söder om oss belägna 

kontinenten, berodde på, att olika åldersklasser af träd i våra na- 

turskogar vore blandade om hvarandra, samt därpå, att insekterna 

i allmänhet blott angrepe vissa åldersklasser. En häpnadsväc- 

kande mängd mindre försigkomna skogsplantor angrepos och 

dödades dock äfven hos oss af insekter, på samma gång till- 

växtförlusten å äldre träd genom insekthärjningar vore synner- 

ligen stor. Äfven vår skogshushållning tvingades i allt större 

utsträckning in på kultur i st. f. naturskogens fält, och därföre 

hade vi äfven hes oss att förutse allt mera ökade skogsförluster 

genom insekternas förvållande. Från Skåne anfördes redan in- 

träffade, ganska betydelsefulla sådana förluster å yngre tallkulturer. 

Till slut påpekade direktör HOLMERZ den betydelse insek- 

terna hafva för vissa träds och buskars befruktning samt för 

myllbildningen. 

Den härefter följande öfverläggningen blef både liflig och 

uttömmande. 

Lektor A. NILSSON framhöll bland annat, hurusom de pro- 

blem, hvilkas lösning en skogsentomolog borde få om händer 

att söka åstadkomma, vore ganska invecklade, då de omfattade 

företeelser, som fortginge under en följd af ar och oftast 

stode i samband med primär- och följdsjukdomar. Undersök- 

ningarna behöfde i fråga om skogsinsekternas biologi oftast ske 

ute i det fria. Litteratur, utrotningssätt o. s. v. vore, hvad dessa 
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insekter. beträffade, också oftast olika dem, som röra de för 

landtbruket skadliga leddjuren. Då man därtill vid den landt- 

bruksentomologiska anstalten väl knappast kunde få tid öfrig 

att ägna åt skogsinsekternas studium, ville talaren ytterligare 

framhålla, att tillkomsten af denna anstalt ingalunda gjorde åtmin- 

stone en skogsentomolog obehöflig. 

Ordförandens, prof. AURIVILLII och statsentomologen LAMPAS 

härpå följande anföranden utgjorde hufvudsakligast instimmanden 

i lektor NILSSONS sistnämnda uttalande, hvilket starkt betona- 

des. Statsentomologen LAMPA redogjorde för de åligganden, 

hvilka han ansåg speciellt böra åligga en möjligen blifvande 

skogsentomolog. Anförandet kommer att intagas i tidskriften. 

Undertecknad förevisade sedan tipulidlarver och beskref af 

dessa i sanden vid stranden af Lagaån åstadkomna gångar af 

sådant slag, att dylika skulle kunnat hafva betydelse i paläonto- 

logiskt afseende. En kort redogörelse för innehållet i detta an- 

förande kommer att ingå i Föreningens tidskrift. 

Byråchefen J. MEVES förevisade, såsom fortsättning af sitt 

anförande den 26 sistlidne sept. en del intressantare fjärilar, 

tagna sista sommaren på Vermdön, nämligen följande olika for- 

mer af Orthosia helvola L.: helvola L., rufina L., ochrea TUTT, 

punica BORKH. och rufa TUTT. Vidare ett ovanligt mörkt röd- 

brunt exemplar af Agrotis Dahlii HB., jämte ett vid Rosersberg 

1887 fangadt exemplar af ab. candelisequa ST., hittills ej angif- 

ven såsom svensk; två exemplar af Agrofis castanea Esp. — 

förut funnen i Sverige blott på Dalarö 1883 af W. MEVES och 

vid Erstavik (Sdm.) 1887 af H. WERMELIN — af hvilka exem- 

plar det ena är var. /aevis Haw. och det andra en antagligen 

förut ej beskrifven mörkt sotgrå form, med otydliga teckningar; 

ett exemplar af den icke förr såsom skandinavisk antecknade 

Phasiane clathrata L. ab. cancellaria HB., jämte en mörk, 

förut troligen ej beskrifven aberration af samma art fran Hel- 

singland; samt slutligen en den 24 aug. tagen 0 af den ytterst 

sällsynta Czdaria firmata HB., hvilken inom Sverige eljest blif- 

vit funnen endast af K. F. THEDENIUS, äfvenledes i Stockholms- 

trakten. 

Vid slutet af sammankomsten framlade ordföranden inför 

Föreningen 2:dra delen af dess sekreterares, kapten C. GRILLS 
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värdefulla arbete: »Catalogus Coleopterorum» etc. Den långt 

framskridna tiden tillät ej att på denna sammankomst redogöra 

för någon del af innehållet. 

Filip Trybom. 

SPAR AF TIPULIDLARVER Å SANDIG STRANDMARK. 

MEDDELANDE VID ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS 

SAMMANKOMST DEN 14 DEC. 1896. 

AF 

FILIP TRYBOM. 

I prof. A. G. NATHORSTS för paläontologien så betydelse- 

fulla arbeten öfver evertebrerade djurs spår beskrifvas äfven spår, 

som åstadkommits af insektlarver. Åtminstone i ett fall angifvas 

de spårlämnande djuren hafva varit dipterlarver. Oftast tyckes 

man emellertid hafva stannat i villrådighet om, hvilka de larver 

varit, som förorsakat ute i det fria anträffade spår. Jag tror 

mig därföre böra omnämna ett slags dipterlarver, hvilka under 

vissa förhållanden åstadkomma mycket talrika och distinkta, på 

Jämplig grund också sannolikt karakteristiska spår. 

En förmiddag i slutet af sistlidne september besökte jag 

efter en regnig natt stranden af Lagaån vid Resta, mellan La- 

holm och amynningen. Marken närmast vattnet samt botten ett 

stycke ut i detta var mycket långsluttande och bestod af fin 

sand, blandad med något slam. Pa ett ungefär 15 m. långt och 

2 till 5 m. bredt område korsades den fina sanden härs och 

tvärs af ett slags gångar, hvilka genast ådrogo sig uppmärksam- 

heten. Där de bildade det tätaste nätverket, lämnade de endast 

omkring en kvadratdecimeters oregelbundet formade rutor emel- 

lan sig. I allmänhet hade gångarna en mera rak, ej bågformig, 

riktning. Där marken var något mjukare, bildade de tunnelfor- 

miga, cylindriska rör. Mestadels bestodo de dock af öppna 
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rannor, och där sanden lag hårdast, syntes i stället for gångar 

blott grunda intryckningar här och där. Som jag för tillfället 

knappast tänkte på annat än att få reda på djuren, som åstad- 

kommit gångarna, kom jag ej att gifva akt på, huruvida spåren 

hade någon bestämd »struktur». Så fast packad, som strand- 

sanden låg, kunde strukturen åtminstone ej vara tydligt utpräg- 

lad — om den fanns. Fotlösa, liksom dipterlarver i allmänhet, 

hade också de här i fråga varande, jämförelsevis mjuka larverna 

blott få och vekare hår på kroppen. 

Först efter en stunds sökande påträffades djuren. De — 

eller åtminstone en del af dem — hade dragit sig tillbaka i de 

nämnda tunnlarna och visade sig vara larver af en harkrankar- 

tad mygga (tipulid). Att närmare bestämma arten eller släktet har 

ej varit mig möjligt. Fastän tillsammans icke ens ett halft tjog 

larver efter en längre stund hade kunnat hopsamlas, tvekade jag 

dock ej att genast anse dem såsom gångarnas anläggare. De 

största höllo såsom utsträckta 20 till 25 mm. i längd, några 

stycken outvuxna voro ej mer än hälften så långa. De forras 

största bredd utgjorde omkring 4 mm., hvarför de af dem gjorda 

tunnlarna voro vida som efter en någorlunda tjock daggmask. 

Nätet af gångar gick alldeles intill vattnet men förlorade 

sig strax 1 detta. Längre uppåt land löpte de här och där tätare 

tillsammans i sma låga tufvor af Heleocharis palustris, Funcus 

supinus och några andra strandväxter. Möjligen hade larverna 

här sökt efter föda; i sandmarken för öfrigt hade de antagligen 

icke haft mycket att hämta i den vägen. 

Påtagligen hade dessa tipulidlarver varit i rörelse om natten. 

Andra, dessa snarlika och med dem närbesläktade larver har jag 

emellertid funnit mycket talrika och i jämföreisevis liflig rörelse 

äfven på dagen bland multnande växter i öfversvämmade strandkärr. 



KONGL. MAJ:TS NÅDIGA REGLEMENTE 

FÖR STATENS ENTOMOLOGISKA ANSTALT; 

GIFVEN STOCKHOLMS SLOTT DEN 29 JANUARI 1897. 

BS. 

Anstaitens ändamål är att genom praktiskt vetenskapliga 

undersökningar utröna de för landtbruket skadliga insekternas 

lefnadssätt och lifsbetingelser samt medlen att förekomma eller 

hämma deras härjningar äfvensom att meddela allmänheten upp- 

lysningar och råd med afseende å nämnda insekter. 

2 &. 

Vid anstalten skola finnas anställda en föreståndare och, till 

biträde at denne, en assistent. 

3 5 
Föreståndaren utnämnes af Kongl. Maj:t. 

Då föreståndarebefattningen blifver ledig, låter Landtbruks- 

styrelsen genom tre gånger i allmänna tidningarna införd kun- 

görelse tillkännagifva, att sökande senast klockan tolf å trettionde 

dagen efter den, då kungörelsen första gången införts, äger att 

till Styrelsen ingifva till Kongl. Maj:t ställd ansökan; och bör 

denna vara åtföljd af bevis om ålder och frejd, behörigen styrkt 

tjänsteförteckning och de öfriga intyg, sökanden vill åberopa. 

Sedan ansökningstiden tilländagått, insände Styrelsen ansöknings- 

handlingarna till Kongl. Maj:t och föreslår därvid till tjänstens 

erhållande den bland de sökande, som Styrelsen finner vara 

" mest lämplig för befattningen. 

Assistent age Landtbruksstyrelsen, efter förslag af förestån- 

daren, antaga och efter omständigheterna entlediga. 

Entomol. Tidskr. Årg. 18. H 2 (1897). ı 5 
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4 §. 

För att kunna föreslås till föreståndare erfordras att hafva 

a) genom aflagda lärdomsprof, utgifna skrifter eller på annat 

sätt visat sig äga de för befattningan nödiga insikter i entomo- 

logi, särskildt praktisk entomologi, och närstående vetenska- 

per; samt 

b) därutöfver genom vid landtbruksinstitut aflagd examen 

eller pa annat sätt styrkt sig äga sådana insikter i växtodlings- 

lära, som motsvara kunskapsmåttet i detta ämne vid afgångsexa- 

men för elev från dylikt institut. 

5 8: 
Föreständaren äligger: 

a) att ansvara för alla vid anstalten utförda arbeten och för 

uppfyllandet af det med anstalten äsyftade ändamäl; 

b) att själfmant verkställa undersökningar om de i ı S om- 

förmälda insekters utveckling samt rörande ej mindre de omstän- 

digheter, hvilka förorsaka deras förekomst, än äfven sätten huru 

och medlen hvarigenom deras fortplantning och uppträdande må 

kunna förekommas: 

c) att uppmärksamt följa och för sin verksamhet tillgodo- 

göra den erfarenhet, som i andra länder vunnits i nämnda hän- 

seenden ; 

d) att på begäran vid anstalten kostnadsfritt verkställa un- 

dersökningar af insekter för bestämmande af deras art och be- 

skaffenhet Samt meddela rad och upplysningar i fråga om med- 

len för skadeinsekternas utrotande, inskränkandet af deras härj- 

ningar m. m.; 

e) att i afseende på arbetssätt äfvensom i fråga om bokfö- 

ring, attester m. m. ställa sig till noggrann efterrättelse de före- 

skrifter, som varda af Landtbruksstyrelsen meddelade; 

f) att efter förordnande af Landtbruksstyrelsen besöka de 

orter, där härjningar af skadeinsekter förekommit eller kunna 

väntas inträffa, samt därvid söka utreda alla de omständigheter, 

som kunna inverka på insekternas uppträdande; 

g) att, efter verkställande af sådan- undersökning, som 1 

mom. f) -omförmäles, afgifva fullständigt yttrande öfver alla de 

förhållanden, -angående hvilka föreständarens uppmärksamhet vid 

2 
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besöket påkallats, hvilket yttrande aflämnas, därest förordnandet 

att verkställa undersökningen meddelats på rekvision, som 1 6 $ 

sägs, till rekvirenten, men eljest till landtbruksstyrelsen; 

h) att uppbära och redovisa till anstalten anvisade statsme- 

del och andra inkomster äfvensom till löpande eller i fastställd 

stat upptagna utgifter, utbetala nödiga medel emot behöriga kvit- 

tenser, som skola biläggas anstaltens räkenskaper; 

i) att årligen före den 1 mars till Landtbruksstyrelsen in- 

sända berättelse om anstaltens verksamhet, föreståndarens och 

assistentens resor samt Ofriga handlagda arbeten under nästföre- 

gående år; q 

k) att årligen i god tid före den 1 oktober till Landtbruks- 

styrelsen insända förslag till anstaltens stat för följande året; 

samt - 

l) att årligen före april månads utgång till Kammarrätten 

för granskning insända anstaltens räkenskaper för nästföregående 

kalenderår. 

6 §. 

Den, som önskar biträde af anstalten i sådant afseende, 

hvarom i 5 $ f) sägs, har att så vidt möjligt inom utgången af 

december månad året näst före det, för hvilket biträdet åstundas, 

till Landtbruksstyrelsen ingifva rekvisition, innehållande uppgift 

å ändamålet med och stället för förrättningen, närmast därintill 

belägna gästgifvaregärd, järnvägs- eller ängbätsstation samt det 

antal dagar, rekvirenten anser för förrättningen erforderligt. 

Med ledning af dessa uppgifter förordnar Landtbruksstyrel- 

sen hvilka dylika förrättningar böra under året utföras samt tids- 

följden för dem och uppgör 1 öfverensstämmelse därmed plan 

för föreståndarens resor under året. 

Den sålunda fastställda reseplanen länder till efterrättelse 

beträffande ifrågavarande förrättningar och skall genom före- 

ståndarens försorg på lämpligt sätt bringas till rekvirenternas 

kännedom. 

Inträffar till följd af tillfälliga omständigheter rubbning i 

fastställd reseplan, skall vederbörande rekvirent genom förestän- 

darens försorg underrättas om däraf föranledda ändringar i tiderna 

für förrättningarna. 
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Blifver förrättning, som föreståndaren erhållit förordnande 

att utföra, på rekvirentens begäran eller eljest genom hans för- 

vållande inställd, eller åtgår till sådan förrättning kortare tid än 

som därtill anslagits, må föreståndaren, efter egen ompröfning, 

använda den tid, som därigenom vinnes, antingen till andra i 

reseplanen upptagna förrättningar eller eljest till arbeten, hvarom 

han blifvit anmodad, dock att därigenom reseplanen ej väsent- 

ligen rubbas eller hinder för föreståndarens verksamhet vid an- 

stalten uppstår. 

Angående dessa förhållanden skola anteckningar göras i 

den uti 8 § omförmälda dagbok. 

8 8. 

Ofver de förrättningar, som af föreståndaren på grund af 

särskildt förordnande verkställas, skall föreståndaren föra dag- 

bok enligt formulär, som fastställes af Landtbruksstyrelsen, hvil- 

ken dagbok skall till Styrelsen insändas samtidigt med reseräk- 

ning för året. 

Assistenten åligger: 

a) att enligt föreståndarens anvisning biträda denne i allt 

hvad till hans tjänst hörer; 

b) att vid förfall för föreståndaren eller eljest, då sådant 

kan erfordras, efter förordnande af Landtbruksstyrelsen tjänst- 

göra såsom föreståndare eller utföra till dennes befattning hö- 

rande åligganden; samt 

c) att i öfrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter i af- 

seende å hans tjänstgöring, Landtbruksstyrelsen kan finna godt 

meddela. 

IO AN 

Gör föreståndare sig saker till fel eller försummelse i tjän- 

sten, äger Landtbruksstyrelsen tilldela honom lämplig varning. 

Later han sig däraf ej rätta eller är felet af svårare art, ma 

Styrelsen skilja honom fran tjänst och lön pa högst sex ma- 

nader. | 
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Landtbruksstyrelsen äger att utfärda närmare föreskrifter, 

hvilka erfordras för ordnandet af verksamheten vid anstalten, 

samt har att årligen ej mindre i god tid före den 1 november 

med eget utlåtande till Kongl. Maj:t insända det i 5 § k) om- 

förmälda förslag till stat för anstalten än äfven till chefen för 

Civildepartementet afgifva berättelse om anstaltens verksamhet 

under nästföregående år och hvad därmed äger sammanhang. 

Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder. 

Stockholms slott den 29 januari 1897. 

OSCAR. 
(eS) 

E. VON KRUSENSTJERNA 

Kongl. Landtbruksstyrelsens cirkulär 

rörande tillfälle till och villkoren 

för erhållande under 1897 af biträde 

utaf statens entomologiska anstalt. 

Kongl. Landtbruksstyrelsen får härmed tillkännagifva, att 

föreståndaren för statens entomologiska anstalt kommer, jämlikt 

det för anstalten den 29 sistlidne januari utfärdade nådiga regle- 

mente, att på rekvisition under år 1897 besöka de orter, där 

härjningar af skadeinsekter förekomma eller kunna väntas inträffa, 

och därvid söka utreda alla de omständigheter, som kunna in- 

verka på insekternas uppträdande, samt att efter verkställande af 

sådan undersökning, som ofvan omförmäles, till rekvirenten afgifva 

fullständigt yttrande öfver alla de förhållanden, angående hvilka 

föreståndarens uppmärksamhet vid besöket påkallats. 

Den, som önskar sådant biträde af anstalten under år 1897, 

bör därom göra skriftlig anmälan hos Kongl. Landtbruksstyrelsen, 

med uppgift å det ändamål, för hvilket biträdet önskas, jämte 

stället för förrättningen samt närmast belägna skjuts-, ångbåts- 

eller järnvägsstation, äfvensom så vidt möjligt det antal dagar, 

biträdet anses komma att tagas i anspråk. 

5 
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För biträde, som sålunda lämnas, äger föreståndaren af rek- 

virenten uppbära arfvode med 4 kronor 50 öre för hvarje dag, 

som i sin ' helhet eller till någon del åtgår för förrättningen. 

Lämnas biträde å två eller flera förrättningsställen under samma 

dag, utgår arfvodet såsom för blott en förrättning och fördelas 

till utgörande mellan rekvirenterna. 

Den, som påkallat förrättningen, är pliktig att därvid kost- 

nadsfritt tillhandahålla föreståndaren bostad och uppassning jämte 

värme och lyse under den tid af året, då sådant erfordras, äfven- 

som, där sådant är af nöden, tjänliga fortskaffningsmedel för fär- 

der mellan bostaden och det ställe, där föreståndarens biträde 

tages i anspråk. Underlåter rekvirent något häraf, äger förestån- 

daren inställa förrättningen. 

Sedan den entomologiska anstalten hunnit fullständigt upp- 

rättas, hvarom underrättelse kommer att allmänheten meddelas, 

verkställas vid anstalten på begäran kostnadsfritt undersökningar 

af insekter för bestämmande af deras art och beskaffenhet samt 

meddelas råd och upplysningar i fråga om medlen för skadein- 

sekternas utrotande, inskränkandet af deras härjningar m. m. 

Stockholm den 2 mars 1897. 

THEODOR ODELBERG. 

FREDRIK EGERSTRÖM. 

Till assistent vid statens entomologiska anstalt har Kongl. 

Landtbruksstyrelsen den 6 sistlidne april förordnat fil. d:r BROR 

YNGVE SJÖSTEDT. 

Genom nådigt bref af den 19 sistlidne mars har Kongl. 

Maj:t, på framställning af Kongl. Landtbruksstyrelsen, funnit godt 

1 nåder förklara, att befattningen såsom föreståndare för statens 

entomologiska anstalt skall för innehafvaren vara förenad med 

professors namn och värdighet. 



1 
=" 

EN KONKURRENT TILL APPLEVECKLAREN. 

Så kan man kalla en stekelart, som jag under förliden som- 

mar påträffade härstädes, och som antagligen mången gång pà- 

träffats af andra i vårt land, fastän den blifvit förbisedd till följd 

af den likhet, som larven både till sitt yttre och till sitt lefnads- 

sätt har med äpplevecklarens. 

Jag ville försöka att, enligt de i tidskriften gifna anvisnin- 

garna, genom Ofversprutning med lösning af parisergrönt skydda 

några värdefulla äppleträd för härjningarna af äppelvecklaren (Car- 

pocapsa pomonella Lin.), som under de föregående åren betyd- 

ligt decimerat skördarna, och blef förvånad öfver att redan vid 

midsommar finna en mängd äppelkartar nedfallna, hvilka tycktes 

ha blifvit behandlade af äpplemasken på dennes vanliga sätt. 

Vid närmare efterseende fann jag dock, att larven, som åstad- 

kommit skadan, på grund af fötternas och ocellernas antal måste 

tillhöra någon stekel. Jag har icke hittills lyckats få någon ut- 

kläckt och kan därför endast uttala en gissning, att det var lar- 

ven till Hoplocampa testudinea KLuG, hvilken af KIRCHNER upp- 

gifves lefva i äpplen och af THOMSON upptages såsom funnen i 

Skåne. Den fördärfvar frukten på ungefär samma sätt som äpp- 

levecklarens larv, men uppträder tidigare. Det är väl antagligt, 

att dess lefnadssätt är sådant, att öfversprutningar med lösningar 

af kejsargrönt på honom ha samma fördärfbringande verkan som 

på äpplevecklarens larv, men då blir det så mycket angelägnare 

att verkställa öfversprutningarna 1.riktigt god tid, d. v. s. genast 

efter blomningen. Skulle den åter mot förmodan hafva ett sa- 

dant lefnadssätt, att dessa öfversprutningar icke hafva någon ver- 

kan, så blir det nödvändigt att ägna uppmärksamhet åt honom 

redan af det skäl, att man annars lätt kan förledas att under- 

skatta Ofversprutningarnas verkan gent emot äpplevecklaren. Jag 

I 
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har därför redan nu velat fasta fruktodlares uppmärksamhet 

på, att det icke endast är äpplevecklaren, som gör äpplen mask- 

stungna, samt påkalla deras biträde för ytterligare iakttagelser, 

på det att äfven denna stekellarvs lefnadssätt och utbredning må 

blifva utredd. De båda ifrågavarande larverna skiljas lätt däri- 

genom, att stekellarverna hafva 20 fötter (10 par) och blott 2 

punktögon på hufvudet, äpplevecklarens däremot endast 16 fötter 

(8 par), men många punktögon. 

Färlöf i februari 1897. 

| Josef Andersson. 

FÖR VÅRT LAND NYA SKADEFJARILAR. 

Under sistförflutna sommar hafva här anträffats tvänne så- 

dana. Den ena är Tineiden Blastodacna Hellerella Dup., som 

på svenska kanske kunde få namnet »apelmärgmalen». Dess 

larv uppgifves af HEINEMANN lefva i frukterna af Crategus, men 

jag har funnit den i fruktskotten på apel, hvilka den förstör ge- 

nom att förtära deras märg, och äfven KIRCHNER angifver samma 

lefnadssätt. Sannolikt är den dock sällsynt och torde därför icke 

hafva någon större praktisk betydelse, om det än kan vara skäl 

för fruktodlare att se upp äfven med detta lilla skadedjur, ty 

det fördärfvar icke blott en eller annan blomknopp såsom t. ex. 

frostfjärilns larv utan hela fruktskottet genom den gång, som 

den gräfver sig längsåt dettas inre. Fjärilns framvingar äro bruna 

med några hvitaktiga och rostgula, ej skarpt begränsade fläckar. 

Hufvudet hvitt. Kroppslängden är 5 mm. och afståndet mellan 

de utspända framvingarnas spetsar c:a 12 mm. — Af större 

praktisk vikt är säkerligen 

Sesia myopiformis Bork. eller »äppleträds-glasvingen», som 

förut i Skandinavien iakttagits endast vid Kristiania, men som 

torde hafva större utbredning i vårt Jand, än man kunnat tänka 

sig, och i alla händelser förekommer talrikt här i trakten. Den 

uppgifves lefva under barken af äppleträd på s. k. kräftskadade 

ställen, och jag har i själfva verket icke funnit någon enda sådan 

2 
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kräftskada i de närliggande trädgärdarna, som icke burit äldre 

eller färskare spar af denna skadeinsekts förstörelsearbete. Sä- 

som egentliga orsakerna till kräfta på fruktträden uppgifvas frost, 

stötar, olämplig beskärning m. m., och den allmänna uppfattnin- 

gen tyckes vara, att äppleträdsglasvingens larv angriper endast 

sådana ställen, som redan äro kräftskadade. Att så ofta (kanske 

oftast) är fallet, vågar jag icke bestrida, men å andra sidan visar 

min erfarenhet bestämdt därhän, att denna larv också kan vara 

den primära orsaken till kräftskada. 

Jag har nämligen ett par gånger funnit enstaka larver, som 

börjat sitt förstörelsearbete i vanliga barkspringor, där ingen 

äldre kräftskada funnits, och fruktodlare, som hafva kräftsjuka 

träd i sin trädgård, göra därför klokt uti att noggrannt under- 

söka stammarna äfven på sådana punkter, som till det yttre se 

friska ut, men kanske i en springa härbergera en sådan snylt- 

gäst. På grund af den erfarenhet, jag hittills vunnit i denna 

sak, skall det icke förvåna mig, om allmännare observationer 

komma att i en framtid gifva vid handen, att kräftsjukan på 

fruktträd i vida högre grad, än man trott, är att tillskrifva just 

denna insekt. 

Till tjänst för fruktodlare, som icke hafva tillgång till ento- 

mologiska arbeten, vill jag angifva densammas mest i ögonen 

fallande kännetecken. Larven, som fullvuxen är omkring 17 mm. 

lång, är till färgen gulhvit med brunrödt hufvud, och hans när- 

varo röjes lätt vid närmare undersökning genom de våta gångar, 

som han bildar innanför barken (förekomstsättet skulle därför 

snarare rättfärdiga bilden af »fistel» än af »kräfta»). Förpupp- 

ningen sker inom en oval, c:a 12 mm. lång, brun kokong af 

barkstoft, placerad i själfva gången eller i en spricka el. dyl. 

Den brungula puppan utskjutes till hälften ur stammen vid den 

fullbildade fjärilns utkrypande, hvilket äger rum i slutet af juni 

eller i juli, och dessa tomma pupphylsor, som kunna sitta kvar på 

stammen hela sommaren, utgöra ett »gif akt» för den fruktod- 

lare, som förut försummat att göra sig underrättad om de för- 

störande makter, som utföra sitt arbete i hans träd. — Den full- 

bildade insekten är mera lik en stekel, än en fjäril. Vingarna 

äro till största delen glasklara; endast kanterna och en (å fram- 

vingarna större) midtfläck äro klädda med blåsvarta fjäll. Hela 
= 
à) 
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kroppen i öfrigt är svart eller svartblä med undantag af två 

orangegula fläckar à bröstets undersida -och ett mönjerödt band 

på bakkroppen; hos hanen äro dessutom palpernas undersida och 

en fläck på bakkroppens undersida hvita. Kroppslängden är un- 

gefär 12 mm., och afständet mellan de utspända vingarnas spet- 

sar 22-—27 mm. — Larvtillständet räcker 2 år. 

Färlöf i-februari 1897. 

Josef Andersson. 

MEDDELANDE 

FRAN STATENS ENTOMOLOGISKA ANSTALT. 

Om en sådan institution som den ofvannämnda skall kunna 

motsvara de anspråk, som rimligtvis kunna ställas på densamma, 

är det alldeles nödvändigt, att den står i förbindelse med på 

skilda håll boende personer, som hysa intresse för dess verksam- 

het och ej sky mödan af att i någon mån bidraga till underlat- 

tandet af dess arbeten, Med anledning häraf vågar undertecknad 

härmed wända sig till alla dem, som skulle vilja på ett eller 

annat sätt lämna anstalten någon medvirkan, att fasta i minnet 

nedanstående uppgifter. Det vore särdeles önskligt, om personer 

inom våra skilda landskap ville blifva anstaltens korrespondenter, 

då härigenom ett intimare samband skulle uppstå mellan denna 

och landsorten, för hvars gagn den ju i första rummet är afsedd. 

Dess många och delvis svåra åligganden kunde ihög grad under- 

lättas och förverkligas om man t. ex. bemödade sig om: 

att inom den ort, där man vistas, insamla uppgifter om ska- 

deinsekternas förekomst och uppträdande samt åstadkomma en 

uppskattning i pänningar af genom dem förorsakade förluster; 

att göra de iakttagelser, hvartill omständigheterna kunna för- 

anleda, rörande dessa insekters förvandlingar och lefnadssätt; 

att af de skadeinsekter, som anträffas antingen såsom larver 

4 
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eller i fullt ufbildadt tillstånd, tillvarataga och sända anstalten 

exemplar, äfvensom af genom dem skadade växtdelar; 

att skyndsamt meddela, om nagon insektart inom orten visat 

sig sa talrik, att härjning kan befaras; 

att lämna underrättelse om sådana uppsatser i ortens tid- 

ningar, som innehålla meddelanden om insekter; 

att välvilligt bemöda sig om att följa de anvisningar, som 

från stationen kunna komma att lämnas, samt 

att om möjligt årligen före december månads utgång sända 

en kortfattad redogörelse för skadeinsekternas förekomst inom 

orten, den skada de förorsakat samt verkningarna af de utrot- 

ningsmedel, som till äfventyrs blifvit använda under det löpande 

aret etc. 

Insekter böra sändas om möjligt i flera exemplar af samma 

art samt vara sorgfälligt inlagda och emballerade, på det att de 

må framkomma till bestämmelseorten i möjligast bästa skick. Så- 

dana, som äro af ringa storlek, kunna inläggas 1 afskurna och med 

propp försedda fjäderspolar, hvilka bekvämt och billigt sändas: i 

bref. Större arter böra antingen som vanligt uppstickas på nålar, 

hvilka stadigt fästas i botten af lämpliga askar eller lådor, eller 

ock kunna de inläggas i dylika, mellan tunna lager af bomull. 

Dessa askar omlindas före afsändandet med papper och. omviras 

med något mjukt ämne, såsom mossa, fint hö, blanor eller bom- 

ull, på det stötar mot hårda föremål ej skola åstadkomma skada. 

Hälst böra insekter sändas lefvande och då förvaras i frisk (ej 

våt) mossa, mellan torra löf, krusade pappersremsor o. d. Lar- 

ver måste inläggas sa, att de kunna hållas vid lif under. trans- 

porten, och detta kan ske i frisk mossa eller jord (ifall. de i 

sådan anträffats), som införts uti en ask af trä eller järnbleck ; 

dock måste man anbringa lufthal på denna, pa det djuren ej 

skola dö genom. kväfning under transporten, ifall denna kom- 

mer att upptaga ett par eller flera dagar, och bör man: dess- 

utom tillse, att asken är val fylld, så att innehållet ej rubbas 

ur sitt läge genom skakning eller stötar. Äfven puppor och 

friska insektägg böra tillvaratagas och sändas så ofta sådana an- 

träffas. . 

Dylika sändningar böra alltid åtföljas af skriftliga meddelan- 

den rörande det föremål, hvarpå djuren eller äggen vistats eller 
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anträffats, tiden för insamlingen etc. samt andra förhållanden, 

som kunnat iakttagas och stå i något samband med djurens upp- 

trädande, förvandlingar och lefnadssätt. Frakten erlägges af sta- 

tionen. 

Stockholm 1 april 1897. 

Sven Lampa. 

KRUSBÄRSSÅGSTEKELN (Nematus Ribesid Scor.) 

Nematus Ventricosus (Kıuc) HARTIG Fam. Blatt- und Holz- 

wesp. 1837, Ss. 196. — Lampa Ent. Tidskr. 1891, s. 236; Upps. 

i prakt. ent. 1891, s. 65. — Wem. Ribesii HOLMGREN Trädg. 

skadeins. 1883, s. 50, fig. — ANDERSSON, C. G. Ent. Tidskr. 

1884, s. 185. — ScHOvEN Beerbuskenes Skadeinsekter 1 N. Ha- 

vetidende fr. 1888; Beretning om Skadeins. og Plantesygdomme 

1 1895, s. 26; 1896, s. 46. — NEREN Ent. Tidskr. 1892, s. 

64; 1895, 8.93.11 LAMPA ‘lice, 1894, S- 1243 Uppsion prakt 

ent..1894, Si) 245 1.6.1895, 8.124: 1890,48, OL NOTAN OG 

mellersta Europa, Amerika: Förenta Staterna och Canada. 

Beskrifning. En utförlig beskrifning är visserligen intagen 

i Ent. Tidskr. och Uppsatser i prakt. entomologi för år 1894, 

men för fullständighetens skull torde en dylik böra inflyta äf- 

ven här. 

Ägget. Jämförelsevis längt och smalt, trubbigt i ändarna, 

hvitaktigt och halfgenomskinligt, men antager säsom äldre en 

mer 1 gult stötande färg. Längd r mm. 

Larven är försedd med ıo par fötter och till färgen blekt 

grågrön eller blåaktig, något ljusare på undersidan; hufvud, bröst- 

fötter och en fläck ofvanpå sista kroppsringen glänsande svarta; 

af samma färg äro äfven de små, upphöjda och borstbärande punk- 

terna på öfre delen af kroppen. Ofvanför hvar och en af bröst- 

fötterna finnes en hårbärande svart fläck, och öfver bukfötterna 

vanligen tre, hvaraf de två öfver hvarandra befintliga äro störst; 
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första kroppsringen, främre delen af andra och elfte samt baker- 

sta fotparet (analfötterna) gula. Sista kroppsringen är försedd 

med tvä spetsiga, svarta och bakät riktade taggar. De svarta 

punkterna försvinna vid sista hudömsningen, och kroppsfärgen 

blir dä ljusare och blägrönaktig. 

Puppan är blekt gulhvit, ögonen svartaktiga, vingslidor, 

ben och spröten ligga fria utanpå kroppen samt äro riktade bakåt. 

Hanen. Hufvudei, ryggen, bröstet och de två första an- 

tenn-(spröt-)lederna glänsande svarta; munnen, benen och en fläck 

framför vingroten rödgula. Bakkroppen rödgul med svarta tvär- 

band vid basen af lederna. Längd 6 mm. 

Honan rödgul, hufvudet, munnen undantagen, tre större 

fläckar på ryggen, två mindre på bakryggen samt en invid halsen 

glänsande svarta; spröten, bakersta skenbenen i spetsen och bak- 

tarserna (bakfötterna) grå- eller mörkbruna. Längd 7 mm. 

Förvandlingar och lefnadssätt. Äggläggningen försiggår 

från medio till slutet af maj, vanligen på krusbärsbuskens, men 

stundom äfven på vinbärsbuskarnas blad. Härtill väljas oftast de 

nedersta .grenarna. Äggen läggas i rader längs nerverna à bla- 

dens undersida och äro där lätt skönjbara för blotta ögat. Jag 

har anträffat ända till tre hundra ägg på ett och samma blad, 

minsta antalet har varit 50. Efter omkring åtta dagar kläckas 

äggen, och de nu vid pass två mm. långa, något genomskin- 

liga och nästan färglösa larverna angripa nästan genast bladytan, 

på eller helt nära det ställe, där de äro födda, och bilda hvar och 

en ett litet hål i bladet. Dessa hål utvidgas allt mer och sam- 

manflyta slutligen med hvarandra, så att till sist blott bladnerverna 

finnas kvar. Härtill åtgår föga mer än ett dygn, om larverna 

äro talrika på bladet. Sedermera öfvergå de till närsittande blad, 

men angripa detta i ytterkanten och bilda liksom en krans om- 

kring detsamma. Om de oroas, sträcka alla ut sina bakkroppar, 

och är det då mycket lätt att varseblifva dem. Enligt ingeniör 

C. G. ANDERSSONS observationer undergå de sin första hudöms- 

ning, då de äro åtta dagar gamla, och den sista äger rum tio 

dagar senare. Tre dagar därefter öfvergå de i puppor, sedan de 

uppsökt marken och krupit ned ett par tum eller något mer un- 

der ytan. Larven omgifver sig här med en cylindrisk eller af- 
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lang, i ändarna trubbig och ganska fast samt till färgen brun eller 

gulaktig hylsa, hvari jordpartiklar stundom inblandas. 

Fran medlet af augusti till slutet af månaden utkläckas en 

del af de fullbildade steklarna. Enligt THORN och SIEBOLD m. fl. 

lägga honorna da ägg utan föregängen befruktning, hvilka skola 

lämna larver af endast hankön. Om så är, kunna de följande 

år uppträdande steklarna ej härledas från denna andra generation, 

utan från öfvervintrade puppor af den första. Ur de kokonger, 

som 1893 af mig tillvaratogos på Gotland, framkommo både ha- 

nar och honor, hvilka inneslötos i en glasbur, men någon par- 

ning kunde ej förmärkas. Icke förty lade ett par honor ägg på 

bladen af en krusbärskvist, men ur dem kommo inga larver, ty 

-de föllo ihop och torkade bort. Möjligen kunde orsaken härtill 

vara den, att de befunno sig pa en afskuren kvist, som äfven 

torkade, oaktadt den satts i vatten. 

Den skada, denna sägstekels larver förorsaka, torde ej vara 

ringa, da de uppträda öfver allt dar krusbär odlas, samt stundom 

flera år a rad på samma ställen, om ej något göres för att för- 

drifva dem. Afven själfva buskarna måste lida af angreppen, då 

de sedermera stå kala under hela sommaren. 

Skydds- och utrotningsmedel. Oaktadt man ej saknar 

tillförlitliga och lätt tillämpliga medel mot detta skadedjur, är det 

blott sällan bärodlaren kommer sig för med att använda sådana, 

utan tycks man föredraga att se sina buskar bli kalätna den 

ena efter den andra, tills hela rader af dem stå sköflade på sina 

blad, och all skörd för året är tillintetgjord — allt blott ett be- 

vis på ägarens liknöjdhet och försumlighet. 

Det enklaste medlet torde vara att emellanåt, från midten 

till slutet: af maj, med en käpp upplyfta de nedersta grenarna på 

krusbärsbuskarna och efterse, om några blad på undersidan äro 

besatta med ägg eller små larver. Då man, med ledning af hvad 

i. det föregående : blifvit omnämndt, vet, hur dessa se ut, är det 

ej förenadt med någon svårighet att uppsöka och förgöra dem, 

hvilket. mycket val kan utföras af yngre personer: Genom att 

förstöra några få sädana blad kan en hel koloni tillintetgöras, 

som i annat fall skulle härjat en eller flera buskar. Om detta 

utrotningssätt blir försummadt, återstår att döda de mer vuxna 

larverna, .sedan de spridt sig vidare omkring och . blifvit lättare 
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märkbara. Det verksammaste medlet blir nu kejsargrönt och vat- 

ten. Till en liter vatten tages högst ett halft gram kejsargrönt, 

som omröres häftigt vid användandet; ty det gröna är tyngre än 

vatten och. sjunker snart till botten. Tillsättes lika mycket färsk 

pulveriserad kalk som grönt, kan man vara mera säker på, att 

vätskan ej .skadar bladen. Denna vätska strilas blott öfver de 

angripna kvistarna samt på så sätt, att bladens undersida fuktas i 

första rummet, hvilket sker allra bäst medelst de ändamålsenliga 

strilapparater, som numera tillhandahållas genom firmorna CARL 

JACOBSEN i Stockholm och FRENKEL & HEDENBERG i Göteborg. 

Färgstoftet innehåller betydligt med arsenik och bör därför hand- 

hafvas med samma varsamhet, som andra gifter, men medför ingen 

fara i följd af användningen på ofvan anförda sätt å buskar och 

träd. Det är dock: svårt om ej omöjligt. att erhålla detsamma, 

hvilket är att beklaga från trädgårdsodlarnas sida. Likväl före- 

komma åtskilliga lika farliga ämnen: 1 handeln, oantastade af 

giftstadgan. Det vore särdeles Önskligt, om så kunde anordnas, 

att kejsargrönt någonstädes hölles till salu mot samma villkor, 

som äro stadgade för gifters utlämnande å apoteken. 

Bland öfriga medel mot detta skadedjur ma här i korthet 

omnämnas: antinonnin, l/g procent i vatten; tobaksvatten, 400 

gram billig tobak och litet såpa läggas i ro liter vatten, som 

far stå ett par dygn fore strilningen. — Alun eller salpeter 150 

—170 gram löses i varmt vatten, som sedan utspädes med: 20 

liter kallt. — Utbredning af dukar eller mattor under buskarna, 

hvarpå larverna nedfalla, om kvistarna hvarpa de sitta ruskas 

häftigt eller piskas med käpp. 

Larverna hafva lyckligtvis många fiender, nämligen bland 

parasitsteklarna: Cleptes Nitidula Fap., Omalus Auratus Den, 

Mesoleius Armillatorius Grav., Exenteres (Cteniscus) Limbatus 

HOLMGR., Pygostolus Sticticus FAB., Perilissus Limitaris GRAV. 

(Mesol. naevis HoLMGR.), Polysphincta Ribesii Ratz., Tryphon 

Ambiguus Ratz., Cephalotes Grav., Compressus Ratz., Grossu- 

larıe Hart., Mesoleptus Bipunctatus Grav. samt larverna till 

en fluga: Degeeria Flavicans Gour. 

Lilla Krusbarssagstekeln [Nematus Appendiculatus (Kıus) 

HARTIG]. — HOLMGREN Trädg. skadeins. 1883, s. 53. — LAMPA 

Berätt. för 1896 i Ent. Tidskr. och Upps. i prakt. ent. 1897, s. 19. 
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Beskrifning. Honan svart, benen gulhvita, låren vid ba- 

sen, skenbenen och tarslederna vanligen i spetsen brunaktiga el- 

ler svarta, längd 5, vingbredd 10 mm. — Larven grön, något 

mörkare på ryggen, hufvudet hos yngre larver svart, hos äldre 

grönt med ett svart streck på sidorna samt en omvändt hjärtfor- 

mig fläck öfver panna och nacke, den sistnämnda svartpunkterad; 

1:a kroppsringen undertill med en vinkelformig svart fläck på 

hvarje sida. Längd 10 mm. 

Förvandlingar och lefnadssätt. Larven anträffades vid 

Ulfsundasjön i augusti 1896 och började i medio af månaden 

att spinna grönaktiga eller brungrå kokonger, hvarefter första 

stekeln utkläcktes den 26 och sedan många exemplar, ända till 

långt in i september, då kläckningen upphörde för att åter fort- 

sättas på våren 1897. Alla utkläckta voro honor. HOLMGREN 

fann äfven denna stekels larver i Stockholmstrakten. 

Utrotningsmedel. De samma som mot föregående. Ur 

larverna framkommo parasiter, som förpuppades i fria, räfflade 

kokonger, ur hvilka erhölls Mzcroplitis Spinole NEES., samt ur 

stekelkokongerna Holocremna Canaliculata GRAV. 

Förklaring öfver taflan. 

Nematus Ribesü: I hona och 2 hane (först.), nedanför i 

nat, storlek; 3 larv, 4 puppa, 5 kokong; 6 krusbärsblad med 

larver, däribland en efter sista hudömsningen, 7 d:o med hal 

efter nykläckta larver, 8 d:o med ett par dagar gamla dylika; 

Nem. Appendiculatus: 10 hona, 11 larv och 12 kokong. 



SI 

OM VÅRA CHEIMATOBIA-ARTERS UTVECK- 

LINGSSTADIER 

AF 

JOHN PEYRON. 

Taflan 2. 

Under mina studier af var allmänna frostfjärils, C/ezmatobia 

brumata L., biologiska förhållanden fann jag redan fran första 

början, att de uppgifter, som i rent deskriptivt syfte om densamma 

i litteraturen förefinnas, äro af den beskaffenhet, att de lämna 

mycket öfrigt att önska i fråga om riktighet och reda. Jag för- 

anleddes , häraf att noggrannare taga kännedom om artens alla 

utvecklingsstadier samt att jämföra dessa med motsvarande stadier 

af den närstående Ch. boreata HB., och blef ett af denna un- 

dersöknings resultat vissheten om, att i många författares beskrif- 

ningar dessa båda arter i olika stadier sammanblandats, så att 

ofta den ena fått på sin lott att uppbära den andras kännetecken. 

Att de båda arterna sins emellan i många fall erbjuda stora lik- 

heter, är obestridligt. Icke desto mindre synes det ganska egen- 

domligt, att så allmänt förekommande arter som de båda här i 

fråga varande ej förr blifvit föremål för en undersökning, tillräck- 

ligt grundlig för att klart fixera deras respektive karaktärer. En- 

dast med stöd af hvad som hittills i litteraturen om frostfjärilarna 

förekommit, anser jag det icke vara möjligt att med full säker- 

het bestämma, till hvilken art ett förefintligt exemplar af släktet 

Chezmatobta bör räknas, det ma vara i hvilket utvecklingsstadium 

som hälst. — Hvad som i synnerhet fattas, är en jämnlöpande 

beskrifning af «de båda arternas karaktärer, så beskaffad, att de 

specifika egendomligheterna hos hvarje utvecklingsstadium direkt 

motsättas hvarandra, en beskrifningsmetod, som för så närstående 

Entomol. Tidskr. Årg. 18, H. 2 (1897). ı 6 
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former, som de här i fråga varande, är af synnerligen stort gagn 

för vinnande af Ofverskadlighet vid undersökningen. — Syftet 

med denna uppsats är, att i någon mån söka fylla denna brist 

genom att uppställa en parallel mellan de båda arterna. För 

att åt en framställning af detta slag vinna största möjliga full- 

ständighet, har jag helt naturligt 1 densamma mast upptaga mångt 

och mycket, som förut publicerats. Jag hoppas emellertid genom 

mina undersökningar hafva kommit därhän, att jag i alla hän- 

delser kan framställa en och annan ny synpunkt och därjämte 

rätta några verkliga misstag. 

Redan på äggstadiet förete de båda frostfjärilarterna högst 

väsentliga olikheter. Detta utvecklingsstadium är ett af dem, som 

hos fjärilarna i allmänhet förtjäna att studeras långt uppmärk- 

sammare, än hittills varit fallet — visserligen af ganska giltiga 

skäl, då undersökningsmaterialet ju ofta är mycket svåråtkomligt. 

Af brumatas ägg lämnas af SEPP en mycket litet sägande teck- 

ning, samt af E. HOFMANN i »Die Raupen der Gross-Schmetter- 

linge Europas» en knapphändig beskrifning. Doreatas ägg äro, 

så vidt jag kan finna, hittills ej beskrifna. Båda arternas ägg 

äro normalt fullt symmetriska i förhållande till ett plan, lagdt 

genom längdaxeln. Denna symmetri störes emellertid esomoftast 

af det sätt, på hvilket äggen af honorna anbringas på närings- 

växten. Då desamma äro dömda att utsättas för de växlingar 

af olika slag, som en hel vinter kan medföra, drager honan för- 

sorg om att så mycket som möjligt skydda dem, hvarför hon 

företrädesvis placerar äggen antingen bland på stammen växande 

lafvar, eller ock mellan knopparnas fjäll, eller i vecket mellan 

knoppen och den närbelägna stamdelen. I naturen finner man 

ofta ägg, som häraf tagit intryck, så att de blifvit till sitt yttre 

mer eller mindre deformerade genom pressning från omgifningarna. 

De fritt lagda äggen, fig. 7, äro hos båda arterna ungefär dub- 

belt så Jånga som breda, af mer eller mindre oval form, hvilken 

hos brumata är mera regelbunden, i det att båda »polerna» äro 

nästan lika rundade, den ena endast obetydligt bredare och något 

litet afplattad. Hos boreata däremot är den ena polen jämnt 

afrundad, den andra starkt tillplattad, nästan plan och dessutom 

betydligt bredare än den förra. Aggets omkrets ger härigenom 

intrycket af en något stympad ellips. — Båda arternas ägg hafva 
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det gemensamt, att deras yta är försedd med talrika gropar. För- 

deiningen och beskaffenheten af dessa äro emellertid mycket olika, 

och skillnaden betydligt i ögonen fallande. Hos brumata äro 

groparna endast grunda, otydligt begränsade, svaga intryckningar, 

lika fördelade öfver äggets hela yta. Hos dorcata utgöras de 

däremot af djupa, skarpt begränsade håligheter, till största delen 

af nästan halfsferisk form och i förhållande till hvarandra täm- 

ligen regelbundet placerade, mot äggets ändar emellertid, synner- 

ligast mot den afrundade, öfvergående i till djupet lika, men mera 

långsträckta och oregelbundet ställda gropar. De mellan hålig- 

heterna förefintliga åsarna äro väl markerade, afrundade och gifva 

äggets hela yta ett tydligt retikuleradt utseende. Skillnaden i 

skulptur gör sig hos äggen ganska skarpt gällande redan vid 

mycket svag förstoring, till och med för blotta ögat, i det hos 

brumata ytan synes nästan glatt och icke utan en viss glans, 

hos boreata däremot tydligt matt och vid svag förstoring fin- 

knottrig. -— Till färgen äro äggen hos båda arterna ljust gröna. 

Hos drumata öfvergär denna färg med tiden till rödt, hos doreata 

till orangegult. 

Larvstadiet har af helt naturliga skäl tillvunnit sig den 

största uppmärksamheten och därför äfven blifvit föremål för de 

mest på detaljer ingående beskrifningar. Hos olika författare 

förekomma mycket uttömmande sådana, hvilka i sig innefatta åt- 

minstone de festa af de hufvudpunkter, som utgöra det väsentliga 

i arternas karaktärsskiljaktigheter. Sa måste t. ex. ZELLERS be- 

skrifning af boreata-larven (Tijdschrift voor Entomologie, 1870) 

trots några brister, anses såsom synnerligen god och fullständig. 

Men å andra sidan finnas äfven många mer eller mindre ofull- 

ständiga och oriktiga skildringar och teckningar, hvilka endast 

tjäna till att öka den rådande förbistringen och oredan i upp- 

fattningen af de specifika kännetecknen. Flertalet författare synas 

vara eniga om, att de båda larvformerna äro hvarandra så lika, 

att deras åtskiljande skulle vara förenadt med stor svårighet. 

Detta är dock icke min åsikt, och i det följande skall jag för- 

söka visa, att alldeles bestämda artkaraktärer på larvernas skilda 

utvecklingsskeden kunna företes. Härifrån måste jag dock undan- 

taga en period af larvernas utvecklingshistoria, som emellertid ej 

gärna af författarne i nämnda sammanhang kan hafva åsyftats, 
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den nämligen, som sträcker sig mellan larvens utträde ur ägget 

och dess första hudömsning. 

Under denna period torde för de båda larvformerna inga 

distinkta artkaraktärer kunna uppställas. Men icke häller böra 

sådana för arternas åtskiljande kunna anses vara af något egent- 

ligt intresse eller gagn, då frostfjärillarverna 1 detta utvecklings- 

skede, under hvilket de tillväxa från omkring 1 till 2,5 mm. 

längd, svårligen kunna till arten skiljas från ett flertal andra mä- 

tarefjärilars larver af samma ålder. Emellertid hafva redan med 

afseende å detta tidigaste stadium olika meningar om deras ut- 

seende gjort sig gällande. Sa yttrar t. ex. ZELLER (Tijdschr. 

voor Ent. 1870) följande!): »Dä KLEEMANN om brumatas larv 

uppgifver, att densamma sasom ung skall hafva gra farg och svart 

hufvud, i fullväxtstadiet stundom ett ljusbrunt, glänsande hufvud, 

har han antingen sammanblandat båda arterna, eller ock äro deras 

karaktärsskillnader ännu ej fixerade.» — A andra sidan uppgifver 

t. ex. SEPP, att Örumatas larv, da den lämnar ägget, är grön 

med svart hufvud. Denna senare uppgift är i afseende å huf- 

vudets färg, efter hvad jag af sistförflutna vår företagna kläck- 

ningsförsök kunnat finna, helt och hållet i öfverensstämmelse med 

verkliga förhållandet. Kroppsfärgen är emellertid snarare grå än 

grön. Om boreata-larvens utseende under detta utvecklingsskede 

har jag i litteraturen ej kunnat finna några uppgifter. 

Ett af de modernaste verken, det ofvan nämnda »Die Raupen 

der Gross-Schmetterlinge Europas» af E. HOFMANN, ett arbete, 

som utmärker sig för en synnerligen noggrann och omsorgsfull 

beskrifning af specielt mätarnas larver, upptager 1 skildringen af 

brumatas larv den riktiga om ock kanske något för litet skarpt 

begränsade uppgiften, att dess hufvud är svart hos unga exemplar 

(>in der Jugend schwarz»). Den strax därefter lämnade uppgiften 

om en äfven hos unga exemplar såsom regel förekommande svart 

halssköld torde däremot få tagas något mera försiktigt. En rent 

svart halssköld har jag hos brumatas larver ej iakttagit på na- 

got utvecklingsstadium. Däremot kan en sådan förekomma på 

vissa stadier hos dJoreata. 

' Förf. har tagit sig friheten att i Öfversättning lämna såväl detta, som 

andra i uppsatsen förekommande citat, 
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Af det femtiotal Ödrumata-larver, som i slutet af mars detta 

ar kläcktes ur för ändamålet insamlade agg, hade alla rent svart 

hufvud, och gröngrå kroppsfärg. Hos de flesta bar första leden 

å ryggsidan ett smalt »rökskuggadt» tvärband, som dock ej sträckte 

sig ända fram till hufvudets bakkant, utan mellan sig och den- 

samma lämnade en ljus begränsning af kroppens färg. Fyra exem- 

plar hade första leden helt och hållet oskuggad. Analplåten bar 

hos alla exemplar en mörk, oredigt begränsad skuggfläck; samt- 

ligas fötter — äfven buk- och analfötterna — voro mörka. 

Våren 1896 kläcktes 10 st. af en hona i fångenskap afsatta 

borreata-ägg. Me nykläckta larverna hade djupsvart hufvud och 

svartgrön kroppsfärg, för öfrigt alla ofvannämnda karaktärer, 

hvilka hos båda arterna kvarstodo oförändrade intill första hud- 

ömsningen. Möjligen skulle kroppsfärgen sålunda under detta ti- 

digaste utvecklingsstadium kunna utgöra ett medel till artskili- 

nad; men på grund af undersökningsmaterialets ringa kvantitet 

vågar jag därom intet bestämdt afgöra. 

Vid första hudömsningen träda redan artskillnaderna tyd- 

ligt i dagen. Boreata-larven behåller efter densamma sitt rent 

svarta hufvud och sin svartgröna kroppsfärg. Brumatas hufvud 

är däremot grönt—ljusbrunt och kroppsfärgen grön—hvitgrön; hos 

den senare arten framträda redan nu tydliga ljusare längdlinier 

och stundom en mörk rygglinie. De mörka skuggningarna från 

föregående stadium kvarstå hos boreata men bortfalla hos 

brumata, hvilken sålunda under denna period har hals- och anal- 

plåt samt alla fötter rent gröna. 

Då larverna uppnått en längd af ungefär 5 mm. inträffar 

andra hudömsningen. Under det utvecklingsskede, som omfat- 

tar de mellan denna och den sista hudömsningen sig sträckande 

stadierna förete de båda arterna sinsemellan de största likheterna. 

Brumata har under detta larvernas halfvuxna stadium stor benä- 

genhet att variera till färgen från rent ljusgrönt till nästan svart- 

grönt, hvaremot boreata konstant behåller den svartgröna färgen. 

Det är sålunda de mörka formerna af den förra arten, som kunna 

gifva anledning till förväxling med den senare, - Emellertid möj- 

liggör äfven här en noggrannare undersökning deras säkra åt- 

skiljande, och det är härvidlag fortfarande hufvudets färg, som 

utgör den värdefullaste synpunkten. Hufvudets färg varierar inom 
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detta stadium hos drumata med kroppens. De mer eller mindre 

klart ljusgröna formerna hafva alltid ljusgrönt hufvud; de mör- 

kare formerna hafva mörkt hufvud, dock aldrig helt svart, utan 

marmoreradt af ljusare partier, till färgen gronaktiga—ljusbruna— 

gråbruna. Hos boreata är hufvudet på detta stadium fortfarande 

djupt svart med stark glans. — Kroppens färg varierar som 

nämndt är hos brumata högst betydligt. De ljusgröna och de lik- 

som af en rökskuggning öfverdragna formerna kunna utan tvekan 

hänföras till denna art. De mörkare formerna skilja sig från 

motsvarande stadium af boreata genom kroppsfärgens fördelning, 

ehuru denna skillnad gifvetvis ofta nog är svårare att fixera än 

den ofvan anförda, som till grund hade hufvudets färgförhållan- 

den. Brumatas larver äro mer eller mindre tydligt marmorerade 

med mörkt, och de grönhvita längdlinierna framträda mera obe- 

stämdt och otydligt begränsade. Aoreatas färg är däremot mera 

jämnt fördelad, och längdlinierna, till färgen gröngula, framträda 

distinkt och tydligt mot den mörka omgifningen. Hos brumata 

kan dessutom i de flesta fall en mörk rygglinie skönjas, motsva- 

rande ryggkärlets sträckning. Någon sådan har jag däremot hos 

boreata aldrig kunnat finna. Slutligen äro bröstfötterna på detta 

stadium hos boreata i öfverensstämmelse med hufvudet djupt 

svarta; de mörkare brumata-formernas bröstfötter äro visserligen 

mörka, i färg liknande kroppsfärgen, men aldrig rent svarta. 

Öfvergå vi så till larvernas sista utvecklingsskede, det som 

sträcker sig mellan sista hudömsningen och förpuppningen, fin- 

na vi här mycket tydliga olikheter arterna emellan. — Hos 

många, kanske de flesta författare, som i korthet velat uppställa 

en tydlig skillnad mellan Chezmatobia-arternas larver, förekommer 

den uppgiften, att brumata har grönt och boreata mörkt hufvud. 

Ingen uppgift är mera vilseledande än denna. Skulle man kri- 

tiklöst rätta sig endast efter densamma, så skulle man nödgas 

att till doreata hänföra kanske halfva antalet af i naturen före- 

kommande érwmata-larver. Och i ett och annat fall skulle man 

à andra sidan vara frestad att hänföra vissa borcata-exemplar 

till drumata, da de förra någon gång, om ock endast i undan- 

tagsfall, kunna hafva hufvud till färgen betydligt ljusare än de 

mörka formerna af den senare arten. Hufvudets färg är emeller- 

tid äfven på detta sista stadium af stort värde för fixerandet af 
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artskillnaden, men för densamma fordras nödvändigt ytterligare 

en bestämning: hufvudets färg i förhållande till kroppens. 

Brumata varierar nämligen fortfarande, och hufvudets färg vari- 

erar, såsom under föregående skede, med kroppens. De gröna 

formerna hafva sålunda fortfarande grönt hufvud, de mörkare 

däremot grägrönt—svartgrönt eller brunaktigt. Hos boreata är 

hufvudet på fullväxtstadiet alltjämt mörkt, ehuru det förlörat sin 

djupsvarta färg, hvilken öfvergått till mörkare eller ljusare brunt, 

dock oftast med större eller mindre svarta fläckar. Kroppsfärgen 

har däremot öfvergått från svartgrönt till ljust gröngult, hvilken 

färg, så vidt jag af talrika undersökningar kunnat döma, synes 

vara konstant. Af nämnda förhållanden framgå nu omedelbart 

hufvudskillnaderna mellan de båda ifrågavarande arternas larver 

i fullväxtstadiet. Alla mörkare, fullväxta C/ezmatobza-larver till. 

höra érumata, liksom alla gröna, med grönt hufvud försedda. 

Alla gröna Cheimatobia-larver med mörkt hufvud i samma sta- 

dium tillhöra däremot boreata. — Bröstfötternas färgvariation 

följer samma lagar som hufvudets, Sålunda hafva alla fullväxta 

gröna brumata-larver gröna bröstfötter, alla fullväxta doreata- 

larver mer eller mindre mörka sådana, och äfven i de sällsynta 

fall, då färgen hos boreata-larvens hufvud skulle kunna ge anled- 

ning till tvekan genom sin ljusa färgton, gifver bröstfötternas 

mörka färg en tydlig fingervisning om, till hvilken art larvexem- 

plaret är att räkna. De mörka brumata-formernas bröstfötter äro 

äfven mer eller mindre mörka, men kunna ej gifva anledning 

till förväxling, då såsom ofvan nämnts alla mörka fullväxta chei- 

matobia-larver tillhöra Örurmata. Andhalen äro hos boreata pa 

detta stadium rent svarta, hos de gröna brumata-larverna där- 

emot gråbruna. Hals- och analplätarna variera hos boreata, 

äro stundom af kroppens färg, stundom mörkskuggade. Hos 

brumata äro de alltid af kroppens färg och följa dennas schat- 

teringar. 

Olikheten i larvernas teckning finnes på så många håll ut- 

förligt beskrifven, att jag här ej närmare ingår på densamma. 

Hufvudskillnaden är uttalad i breddförhållandena hos »sidorygg- 

linien», hvilken hos boreata är ungefär 1 mm. bred, hos örz- 

mata ungefär 0,2; mm. Äfven andra skillnader, såsom dorcata- 

larvens mera robusta form, dess större genomskinlighet m. fl., 
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äro åtskilliga gånger hos olika författare beskrifna och kunna 

här, såsom relativt oväsentliga, förbigås. 

De båda arternas puppor öfverensstämma till storlek och 

form i det närmaste med hvarandra, men lämna i och genom 

beskaffenheten af analtaggen en god och konstant artskillnad, hit- 

tills, efter hvad jag kan finna, ej beaktad. Hos bägge arterna 

är densamma bildad af en gemensam rot, från hvars spets utgå 

tvänne divergerande taggar. Hos drumata synes emellertid rot- 

delen alltid vara utdragen på längden, ungefär dubbelt så lång 

som bred, och analtaggen i sin helhet har vanligen det utseende, 

som fig. 12 visar. Hos boreata däremot öfverträffar rotdelens 

bredd något dess längd; detta synes vara fullt konstant. För 

öfrigt varierar analtaggens utseende hos denna art högst betydligt; 

figg. 11—12 gifva en föreställning om de allmännast förekom- 

mande typerna. Af de 45 puppor af boreata, som jag med hän- 

syn till detta förhållande undersökt, hade analtaggen hos 23 un- 

gefär det utseende, som angifves af fig. 11; 14 det som angif- 

ves af fig. 12. De öfriga varierade pa andra sätt, förnämligast 

genom en mer eller mindre tydligt framträdande assymetri de 

olika delarna emellan. Förhållandet mellan rotdelens längd och 

bredd var dock hos alla lika. Puppornas kön syntes icke hafva 

någon inverkan på de iakttagna formvariationerna. [ 

Först på frostfjärilarnas sista utvecklingsstadium möta svå- 

righeter vid arternas åtskiljande. Det är dock endast hanarna, 

som erbjuda sådana, men i stället så mycket större. Den som 

är van att iakttaga och handskas med bägge arterna, skiljer dem 

väl med tämligen stor säkerhet på själfva »habitus»; men att 

angifva några distinkta, från hvarandra skilda artkaraktärer är, 

synes mig, icke möjligt. Afven det värdefulla material till art- 

bestämning, som genitalklaffapparaten i många fall lämnar, svi- 

ker här. Den bifogade fig. 5 är tecknad efter ett exemplar af 

boreata, men kan med skäl äfven anses identisk med brumatas. 

Klaffarna variera något, ej till formen i öfrigt, men i förhållan- 

det mellan längd och bredd. Längden öfverträffar alltid bred- 

den, ehuru i mer eller mindre utpräglad grad. Denna variation 

är dock ej typisk för någondera arten, utan finnes i samma grad 

hos båda (enligt undersökning af 25 ex. af hvardera arten). Den 

å fig. antydda skulpturen af klaffens yttersida karaktäriserar icke 
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häller någondera arten, utan är endast exempel pa en af de hos 

nästan hvarje individ olika variationerna af densamma, —- Den 

kanske lyckligast funna artskillnaden är den, som AURIVILLIUS 

framlägger i sitt arbete »Nordens Fjärilar» och som är fotad på 

olikheten i bredd mellan bakvingarnas fält 3 och 4. Men äf- 

ven denna är tyvärr ej under alla förhållanden pålitlig, ehuru 

den synes vara i de flesta fall konstant. Jag har nämligen hos 

båda arterna sett exempel på, att de nämnda fältens bredd varit 

så till alla delar lika, att någon åtskillnad ej varit möjlig. — 

Skillnaden mellan hanarna af de båda arterna torde endast kunna 

uttryckas i allmänna ordalag. Sa är boreatas hane vanligen 

större (27—31") än brumatas (25—28"), en högst oväsentlig 

skillnad, då det gäller två så likstora former. Avumatas hane 

wm 

är vanligen: mörkare till färgen, hvilket i synnerhet gäller bak- 

vingarna, som äro mera brungrå och matta, under det att de hos 

boreata äro mera hvitgrå och sidenglänsande. Slutligen variera 

framvingarnas teckningar hos Örumata från nästan svarta till 

knappt skönjbara våglinier, då i senare fallet vingarna ha en 

så godt som alldeles jämn brunaktig färg. Dorcatas teck- 

ningar på framvingarna hålla sig däremot på ett mellanstadium 

och äro gråbruna, tämligen svagt markerade, på ljust grågul 

botten. Denna senare skillnad är tydligen, äfven den, så godt 

som värdelös såsom artkännetecken, då den visserligen möjliggör 

ätskiljandet mellan boreata och brumatas ytterligheter, men ej 

mellan den förra och den senares öfvergångsformer. 

Så mycket större äro däremot olikheterna mellan honorna, 

och att dessa hafva kunnat gifva anledning till så talrika miss- 

tag, som fallet visat sig vara, är minst sagdt förvånande och 

visar otvetydigt, att de flesta författare aldrig haft tilltälle att 

själfva förvissa sig om de olika arternas karaktärer, utan härvid- 

lag både i det ena och andra afseendet okritiskt litat på sina 

föregångares uppgifter. — LINNÉ var den förste, som beskref 

brumata. Om dess hona säger han helt kort i »Fauna Suecica», 

att den har små, gråaktiga och med svarta fläckar försedda ving- 

stumpar. Och i »Systema Nature» yttrar han sig ännu kortare: 

»femina apteram. Som LINNÉ ej kände boreata, kunde han om 

densamma ej lämna några uppgifter. Den som namngifvit denna 

art är HäBNER, och hans teckning af honan visar tydligt, att 
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hans mening varit att med densamma framställa hennes karak- 

täristiska egendomligheter. Vid jämförelse mellan denna teckning 

och naturliga exemplar af boreatas hona falla dock genast ett 

par oegentligheter i ögonen, nämligen de tvänne svarta band, 

hvarmed han försett framvingarna, och hvilka jag åtminstone på 

de för mig tillgängliga svenska exemplaren aldrig kunnat finna, 

lika litet som det svarta band, som han på bakvingarna angifvit. 

För öfrigt äro emellertid vingarnas storlek och form öfverens- 

stämmande med det naturliga utseendet. En på ett annat ställe 

i hans storartade arbete förefintlig teckning af brumatas hona är 

däremot mycket vilseledande. — Flera författare ha sedermera 

lämnat teckningar och beskrifningar af dels den ena, dels bägge 

arterna, utan att, efter hvad det synes, hafva tagit ringaste notis 

om vare sig de naturliga exemplaren eller HÜBNERS antydningar. 

Så tecknar t. ex. HERRICH-SCHÄFFER båda arternas honor så 

lika, att hufvudskillnaden synes vara att söka i den grönaktiga 

färgen hos Örumata-honans vingstumpar — en färg, som emel- 

lertid snarare förekommer i undantagsfall, än såsom regel. SEPP 

lämnar en teckning af en hona, så föga karaktäristisk, att den 

skulle kunna räknas till hvilkendera arten som hälst, eller kan- 

ske snarare till ingendera af dem. Den uppgifves emellertid till- 

höra drumata. NEWMAN aftecknar båda arternas honor utan att 

tydligt angifva, hvad som skiljer dem åt; han gör dem på det 

hela taget tämligen lika; dessutom är reproduktionssättet allt för 

groft, för att. tillåta framhäfvandet af några egentliga detaljer. I 

den åtföljande beskrifningen antyder han ingen skillnad mellan 

honorna, utan nämner endast, att de äro försedda med vingru- 

diment och oförmögna till flykt. Äfven PRAUNS och DUPONCHELS 

teckningar äro föga öfverensstämmande med verkligheten. GUENÉE 

skildrar i korthet karaktärerna hos båda arternas honor, utan att 

likväl "skarpare framhålla deras olikheter. I ett par af de mo- 

dernaste verken, AURIVILLH »Nordens Fjärilar» och HOFMANNS 

»Die Schmetterlinge Europas», skildras arterna parallelt. I det 

förra arbetet hör emellertid den korta beskrifning, som ägnats 

åt Orumatas hona, till doreatas och tvärt om. I det senare 

arbetets första upplaga omtalas helt kort och godt, att honan 

af boreata är »endast 2 mm. lang»(!) — då den i själfva verket 

är betydligt större än Örumatas, som mäter ungefär 6 mm. — 
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en uppgift, som emellertid i den senare upplagan strukits, utan 

att dock hafva fått lämna plats för vare sig rättelse eller när- 

mare beskrifning. Af de författare, om hvilkas arbeten jag varit 

i tillfälle att taga närmare kännedom, finnas emellertid äfven 

några, som tydligt visat sig medvetna om, att de öfliga beskrif- 

ningarna ej varit ägnade att utan vidare erkännas såsom varande 

i full öfverensstämmelse med naturen. Ingen af dem — de äro 

för öfrigt lätt räknade — har dock, så vidt jag kan finna, in- 

låtit sig på närmare beskrifning af någondera arten, utan nöjt 

sig med antydningar. Så omtalar t. ex. ZELLER i Tijdschrift 

voor Entomologie år 1870 särskildt skillnaden mellan vingstum- 

parnas längd hos de olika arternas honor, dock utan att när- 

mare ingå i detalj. Och i Stettiner Entomol. Zeitung 1873 ytt- 

rar han följande: »högst egendomligt förefaller det, att HEINE- 

MANN för honan af drumata angifver: vingarna föga kortare än 

bakkroppen, under det att boreata skall hafva vingar kortare än 

halfva kroppslängden. Af hvilken art kan väl den hona hafva 

varit, som han ansett tillhöra brumata?» — Med detta yttrande 

vidrör han på ett om kännedom af verkliga förbållandet vittnande 

sätt, en. af hufvudskillnaderna. Huruvida dessa hans ord stå i 

samband med någon af honom förut gjord beskrifning, eller hän- 

visa på någon efterföljande sådan, har jag emellertid ej kunnat 

afgöra; ej häller har jag någonstädes funnit en sådan citerad. 

På ofvan anförda ställe yttrar han intet vidare, men utlofvade 

på ett annat några år senare en mera ingående beskrifning af 

och jämförelse mellan de båda honorna, hvilken han äfven ämnat 

låta åtföljas af teckningar. Emellertid torde han, efter hvad det 

vill synas, aldrig hafva hunnit sätta denna plan i verkställighet. 

Den mest i ögonen fallande skillnaden mellan de båda arter- 

nas honor ligger, såsom ju oftast är fallet, i förhållandet hos 

vingarna. Dessa äro hos båda rudimentära och odugliga till flykt, 

men erbjuda fullt konstanta och tydliga artkaraktärer, uttalade 

genom skiljaktighet i deras form, teckning och relativa storlek. 

Skiljaktigheterna i formen äro af tvänne slag och gälla dels vin- 

garnas totalform, dels speciellt deras utkant. Den första olikhe- 

ten betingas af fram- och bakkantens riktning 1 förhållande till 

hvarandra. Hos érumata äro dessa kanter mera — dock ej 

alldeles — parallela, hos doreata mera starkt konvergerande mot 
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roten, hvaraf framgår som resultat, att den förras vingar bli nä- 

stan jämnbreda, mot utkanten endast obetydligt bredare än mot 

roten, den senares stympadt kilformiga, med utkantstrakten nära 

dubbelt så bred som rottrakten. Utkanten af såväl fram- som 

bakvingen är hos doreata jämnt rundad, hos drumata däremot 

mera tvärt afsatt eller på midten vinkligt utskjutande. Båda 

hafva vingarnas utkant försedd med långa hår, hvilka hos den 

senare arten så godt som alldeles utplåna utkantens kontur, så 

att densamma får ett fransigt, ojämnt utseende, under det att 

markeringen hos den förra ej störes af behåringen, utan är skarp 

och klar. — Den mest påfallande skillnaden i teckning arterna 

emellan består däri, att fram- och bakvingarna hos brumatas 

hona hafva i hufvudsak samma teckning, hos boreatas däremot 

olika sådan. Såväl teckning som färg variera hos brumata högst 

betydligt. Grundfärgen växlar från ljust grå- eller grönaktig, till 

mörkt grå, nästan svart. De med ljusare grundfärg försedda 

vingarna äro mörkast vid roten samt bära oftast två, mera sällan 

ett, antingen sammanhängande eller i fläckar upplöst tvärband, 

hvilket emellertid aldrig har jämna kanter. Hos de mörkaste 

formerna framträda de svarta banden föga tydligt; ofta är där- 

emot här hela vingen tätt beströdd med svarta fjäll på mörkgrå 

botten. Hos boreata äro såväl färg som teckningar mycket mera 

konstanta. Framvingarna äro något mörkare än bakvingarna 

samt försedda med ett bredt, sammanhängande, svartaktigt band, 

från vingens grundfärg i öfrigt åt ömse sidor afsatt genom en 

smal, oftast tämligen tydlig, hvitaktig gränslinie. Bakvingarna 

äro grahvita, liksom framvingarna sidenglänsande, men sakna 

fullständigt alla svarta teckningar, eller ha på sin höjd en anty- 

dan till sådana i den ytterst svaga mörkskuggning, som stundom 

förekommer innanför det i vingens yttre tredjedel i de flesta fall 

förefintliga, otydligt begränsade och ofta otydligt framträdande 

hvita tvärbandet. — Skillnaden i vingarnas relativa storlek be- 

står slutligen däri, att hos drumata desamma äro korta, lagda 

utefter bakkroppen, räckande ungefär och högst till gränsen mel- 

lan dennas första och andra tredjedel; hos doreata däremot 

långa, på samma sätt lagda räckande minst till, oftast ett godt 

stycke öfver bakkroppens midt. — I allmänhet gäller, att krop- 

pens färg hos dOrzmatahonan är mörkgrå, hos boreata-honan 
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ljusgrå. 

ungefär 8 mm. 
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Den förra mäter ungefär 6 mm. i längd, den senare 

Den förras längd mellan de åt sidorna utbredda 

vingstumparna är omkr. 5 mm., den senares omkr. 10 mm. Figg. 

antyda alla ofvan nämnda karaktärsskiljaktigheter hos de båda 

arternas honor. 

En mera koncentrerad och öfverskådlig parallel mellan de 

båda Cheimatobia-arternas olika utvecklingsstadier torde få föl- 

jande utseende. 

Brumata: Boreata: 
. 

Ägget: 
Tämligen regelbundet ovalt; båda 

ändarna jämnt afrundade eller den ena 

något afplattad. Ytan öfverströdd med 

talrika, grunda, likformiga intrycknin- 

gar, jämnt och regelbundet fördelade 

öfver densarnma, utan att mellan sig 

äga skarpare gränser. Till färgen så- 

Till omkretsen stympadt ellip- 

med en afrundad och en starkt 

Ytan öf- 

verströdd med talrika, i midten nästan 

tiskt, 

afplattad, nästan plan ända. 

halfsferiska, mot ändarna mera oregel- 

bundna och långsträckta gropar, åtskil- 

da af ett nätverk af väl markerade 

som nylagdt ljusgrönt, såsom äldre åsar. Till färgen såsom nylagdt Jjus- 

rödt. grönt, såsom äldre orangegult. 

Larven: 

1) Före första hudömsningen. 

Grägrön Svartgrön 

med svart hufvud, mörk anal- och haisplât och mörka fötter. 

2) Mellan första och 
Ljusgrön—grönhvit, med grönt— 

ljusbrunt hufvud; hals- och analplät 

samt alla fötter gröna. 

andra hudömsningen: 
Svartgrön med svart hufvud; hals- 

och analplät samt alla fötter mörk- 

skuggade. 

3) Mellan andra och sista hudümsringen. 
a) Ljusgrön med grönt hufvud. 

7) Mer eller mindre marmorerad 

med svartgrönt. Hufvud och bröstföt- 

ter mörka, ingendera dock af rent svart 

färg, men varierande med kroppsfärgen. 

Svartgrön med rent svart, glän- 

sande hufvud och rent svarta bröstfötter, 

4) Fullvuxen. 
(Mellan sista hudömsningen och förpuppningen). 

a) Ljusgrön med grönt hufvud 

Andhälen 

till färgen föga skilda frän omgifvande 

och gröna bröstfötter. 

delar. 

£) Mer eller mindre marmorerad 

Hufvudets 

färg ôfverensstimmande med kroppens. 

med svartgrönt— grägrönt, 

Gulgrön med mörkbrunt och gul- 

fläckigt eller ock nästan svart hufvud, 

Andhäl och bröstfötter svarta. 
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Puppan: 

Den i spetsen tvådelade analtag- 

gens rotdel ungefär dubbelt så lång 

som bred. 

Den i spetsen tvådelade analtag- 

gens rotdel i bredd något, stundom be- 

tydligt öfverträffande längden. 

Hanen: 
Torde hos båda arterna sakna från hvarandra skilda kännetecken, nog 

skarpt markerade för att kunna bilda någon koncis artskillnad. Jämför närmare 

sid. 88—89: 

Honan: 

Vingrudimenten utefter hela sin 

längd nästan ,jämnbreda med tvärt af- 

satt eller på midten vinkligt utskju- 

tande, af behåringen dold utkant. Fram- 

och bakvingar med i hufvudsak lika 

till 

från ljusgrått —ljusgrönt, till nästan svart, 

teckning, grundfärgen varierande 

och försedda med mer eller mindre 

sammanhängande tvärband. Vingarna 

nå, lagda utefter bakkroppen, ungerär 

till bakre gränsen af dennas första tred- 

jedel, ofta ej ens så långt. Kroppens 

Vingrudimenten i utkantstrakten 

ungefär dubbelt så breda som i rot- 

trakten, med jämnt rundad, skarpt och 

väl markerad utkant. Framvingarna 

något mörkare än bakvingarna, gråak- 

tiga, med ett jämnt, bredt, väl marke- 

radt, svartaktigt tvärband i yttre tredje- 

delen. Bakvingarna ljusgrå, utan svart 

tvärband, men ofta med ett svagt be- 

gränsadt och otydligt framträdande 

hvitaktigt sådant. 

utefter bakkroppen till eller oftast öfver 

Vingarna nå, lagda 

längd cirka 6 mm, Längden mellan dennas midt. Kroppens längd cirka 8 

mm. Längden mellan de åt sidorna de åt sidorna utbredda vingrudimentens 

spetsar cirka 5 mm. utbredda vingrudimentens spetsar cirka 

10 mm. 

FIGURFÖRKLARING TILL TAFLAN 2. 

A. Cheimatobia brumata L. 

I, 2 hanen; 3, 4 honan; 5, 6 honans vingar (förstorade); 7 ägget (för- 

storadt och naturlig storlek); 8 fullvuxna larver (nat. storlek); 9 halfvuxna 

larver, hufvudet och de främsta lederna från ryggsidan (förstorade); 10 full- 

vuxna larver, hufvudet och de främsta lederna från ryggsidan (förstorade); 11 

fullvuxen larv, hufvudet och de främsta lederna från sidan (förstorade); 12 

puppans tvänne sista leder (förstorade). 

B. Cheimatobia boreata HB. 

t hanen; 2, 3 honan; 4 honans vingar (förstorade); 5 hanens analklaff 

(först.); 6 ägget (förstoradt och naturlig storlek); 7 fullvuxen larv (naturlig storlek); 

$ halfvuxen larv, hufvudet och främsta lederna från ryggsidan (förstorade); 9 

fullvuxen larv, hufvudet och främsta lederna från ryggsidan (förstorade); 10 

fullvuxen larv, hufvudet och främsta lederna från sidan (förstorade); Liye 

puppans sista leder (förstorade). 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST I »SVENSKT INDUSTRI- OCH 

HANDELSMUSEUMS» LOKAL 

DEN 27 FEBRUARI 1897. 

Sedan ordföranden, prof. AURIVILLIUS hälsat de talrikt sam- 

lade föreningsmedlemmarna välkomna, meddelade han, att För- 

eningen sedan sista sammankomsten genom döden förlorat sin 

medlem, landshöfdingen m. m. O. R. THEMPTANDER, och att i 

Föreningen invalts tandläkaren G. BLOMGREN i Boras samt herr 

C. CUMLIN och prof. JAKOB ERIKSSON i Stockholm. 

Den upplasta berättelsen för 1896 ars revision utvisade, att 

Föreningens fonder da utgjorde 10,889 kronor, dess medlems- 

antal 332. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för dess för- 

valtning. 

Föreningens sekreterare, kaptenen m. m. C. GRILL, som på 

grund af förestående afflyttning från Stockholm för en tid måste 

afsäga sig sekreterarebefattningen, hade till Föreningen såsom 

gåfva Ofverlimnat hela upplagan af sitt värdefulla, nyligen ut- 

gifna arbete: » Catalogus Coleopterorum Scandinaviæ» med ut- 

tryckt önskan, att medel, som komme att inflyta vid försäljning 

af detta arbete, hälst måtte användas såsom grund till en fond 

för ett entomologiskt vandringsstipendium. Tvänne andra med- 

lemmar af Föreningens Styrelse hade också till en sådan fond 

skänkt rikliga bidrag. 

Såsom ett erkännande ej blott för det trägna arbete, kapten 

GRILL i allmänhet ägnat Föreningen, utan i synnerhet därför, att 

han såväl först framkommit med förslag om utdelandet af För- 

eningens vandringsstipendier, samt både förut och nu så kraftigt 

bidragit till planens realiserande, beslöt Föreningen enhälligt och 

I 
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med liflig acklamation, att den bildade fonden för all framtid 

skulle bära namnet: »CLAES GRILLS stipendiefond». 

Härefter höll d:r Y. SJÖSTEDT ett mycket intressant och med 

största uppmärksamhet åhördt föredrag »Om termiterna och deras 

biologi». Ehuru tillhörande gamla och nya världens tropiska och 

subtropiska delar, finnes dock ett par mindre termitarter äfven i 

Europa; en (Zermes lucifugus) har t. o. m. anträffats så nord- 

ligt som vid Paris. För sitt högst egendomliga lefnadssätt hade 

termiterna redan i äldsta tider ådragit sig uppmärksamhet; de 

omtalades redan i Vedaböckerna. Föredraganden lämnade en, 

till stor del på egna studier och på i Västafrika af honom själf 

verkställda undersökningar grundad, utförlig redogörelse öfver 

termiternas anatomi, morfologi och lefnadsförhällanden. Talrika, 

af honom hemförda termitbon i skilda utvecklingsstadier och af 

vidt olika beskaffenhet, äfvensom synnerligen väl konserverade 

termitarter förevisades. Bland dessa funnos äfven sådana, som 

förut varit för vetenskapen okända. 

Föredraget illustrerades än vidare af talrika teckningar, ut- 

förda under d:r SJÖSTEDTS ledning af artisten A. EKBLOM. 

Föreningens ordförande, prof. AURIVILLIUS, höll sedan ett 

föredrag om en af honom nyligen upptäckt äggparasit, tillhö- 

rande stekelgruppen P¢eromalid@. Den för vetenskapen förut 

okända, synnerligen intressanta, så att säga minimala stekeln hade 

inkräktat samtliga, af föredraganden insamlade ägg af sländ- 

arten Semblis lutaria; icke en enda sländlarv erhölls ur desam- 

ma. Prof. AURIVILLIUS kommer att beskrifva den förevisade pte- 

romaliden under de nya släkt- och artnamnen Oophthora sem- 

blidis. 

Kapten GRILL meddelade slutligen, att enligt en från ingeniör 

J. B. Ericson i Mölndal insänd förteckning följande, för Sverige 

nya skalbaggsarter blifvit inom vårt land anträffade: Rabigus 

tenuis FABR., Bledius bicornis GERM. och Stenus fossulatus ER., 

funna af herr SANDIN i norra Halland; Tefratoma Desmarestit 

LATH., tagen af herr VARENIUS i svamp nära Sundsvall samt 

Ptilium fissicolle Ret. och Acritus sulcipennis Fuss., träffade 

vid egendomen Dahl i norra Halland af ingeniör ERICSON själf. 

Filip Trybom. 

to 
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REDOGÖRELSE FÖR KRIGET MOT ÅLLONBORRARNA 

ÅREN 1885—1895 INOM HALLANDS LÄN. 

ANFÖRANDE VID ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS SAMMANTRÄDE 

I STOCKHOLM DEN 30 APRIL 1897. 
AF 

AUG, LYTTKENS. 

Allonborren är icke en nyare tidens skadeinsekt, redan pa 

1300-talet omtalas de skador, den förorsakade. Sa omtalas den 

första historiskt bekanta processen år 1320, hvilken fördes inför 

den andliga rätten i Avignon. Två präster begäfvo sig 1 full 

ornat ut på de af ållonborrar härjade markerna, instämde alla 

de omyndiga ållonborrarna inför biskopen och hotade dem, som 

icke kommo, med kyrkans bann. Ållonborrarnas försvarare an- 

märkte i sina klienters namn, att de likasom andra skapade 

varelser måste ha rätt att söka sin näring, där den fanns att få, 

och han ursäktade deras uteblifvande därmed, att man glömt att 

som vanligt tillförsäkra dem lejd under resan till och från rätts- 

stället. Domen blef dock mild och löd så, att ållonborrarna 

inom tre dagar hade att draga sig tillbaka till en med uppsatta 

taflor betecknad mark, där det fanns näring nog för dem. De som 

icke åtlydde domen skulle anses som fredlösa och utrotas. År 

1587 ödelade ällonborrarna vinbergen i Savoyen. I början sökte 

man fördrifva skadedjuren med offentliga böner och processioner, 

dessutom kungjordes, att desamma skulle försvinna, om tionden 

ordentligare inbetalades. Då emellertid dessa åtgärder visade 

sig icke vara tillfyllest, blefvo djuren ordentligt instämda inför 

domstol. En försvarsadvokat utsågs och denne afgaf följande 

yttrande: »Utnämnd att försvara dessa djur, får jag först och 

Entomol. Tidskr. årg. 18, H. 2 (1897). 1 7 
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främst påpeka, att hela tillvägagångssättet är olämpligt, emedan 

det rör sig om djur. Ett väsen, som icke besitter något för- 

nuft och icke har någon fri vilja, kan icke göra några miss- 

gärningar och kan därför icke heller som en missdådare dragas 

inför rätta. Djuren äro af naturen stumma; de kunna icke svara 

på beskyllningar, icke välja sig någon försvarare, icke skriftligen 

göra sina rättsgrunder gällande. Och hvilket straff skall an- 

vändas? Manne det kyrkliga bannet? Alltså skola oförnuftiga 

djur drabbas med kyrkans skarpaste svärd? Men detta straff 

passar icke alls här; bannlysningen är ett utstötande ur kyrkan, 

men dessa djur ha ju aldrig varit kyrkans medlemmar. Där- 

jämte åsyftar bannlysningen icke att drabba kroppen utan själen, 

hvilket är anledning nog att icke begagna bannlysning mot djur, 

som icke ha någon sjal.» Oaktadt detta kloka försvar blef dock 

bannlysning afkunnad öfver ållonborrarna, med hvilken påföljd 

upplyser icke krönikan. 

I Sverige torde ållonborren varit skadedjur redan länge, 

ehuru dess uppträdande hufvudsakligen berörde de sydligare pro- 

vinserna. D:r OSsBECK omtalar densamma såsom skadedjur i 

södra Halland år 1776. På ömse sidor af Hallandsås fortfor 

ållonborren med sina härjningar år efter år, ständigt spridande 

sig mot norr, utan att några allvarligare åtgärder vidtogos för 

dess utrotande. Ryttmästaren P. v. MÖLLER omnämner 1833 

ållonborren såsom anställande svåra härjningar i södra Halland, 

hvilka sträckte sig upp mot Halmstad och Varberg. På egen- 

domen Dömestorp insamlades nämnda år 36 kub.-fot larver på. 

en åker af 5 tids vidd. 1849 föranstaltades en beräkning öfver 

den skada, som förorsakats af larverna, och uppskattades den- 

samma till 58,870 kronor inom 14 socknar. Först 1851 torde 

någon åtgärd från det allmännas sida blifvit vidtagen, i det att 

då ett statsanslag af 450 kr. anvisades till premier för insamling 

af ållonborrar i södra Halland, med påföljd att 2,000 kub.-fot 

insamlades. 

Sedan bedrefs insamling under flera år på bekostnad af 

v. MÖLLER å hans egendomar och insamlades under åren 1851, 

59 och 63 omkring 1,945 kub.-fot ållonborrar med en kostnad 

af något öfver 1,600 kr. 

På egendomen Skedala nära Halmstad företogs samtidigt 
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insamling af allonborrar i stor skala; ett år i början af 60-talet 

plockades på en areal af 18 tld omkring 80 kub.-fot larver. Insam- 

lingen bedrefs sedan med stor ifver, hvarjämte kajor och andra 

fåglar skyddades; påföljden blef ock, att efter några år egen- 

domen blef alldeles befriad från skadedjuren, hvilka först 1885 

åter visade sig där, och kunde man då konstatera, att desamma 

småningom inflyttat från angränsande områden. 

För år 1879 anslog hushållningssällskapet 1,000 kr. för 

ållonborrars utrotande, och insamlades i sydligaste delen af länet 

678 kub.-fot ållonborrar. 

Medan skadedjuren under denna tid mest förekommit i 

södra Halland upp till Halmstad och Falkenberg samt undan- 

tagsvis norr därom, fann man vid de undersökningar, som på 

slutet af 8o-talet företogos, att desamma hunnit upp till Kungs- 

backa samt till och med norr därom; 1885 befanns sålunda ållon- 

borrelarver ha orsakat skada a grödan 1 Fjärås och Frillesås, 

den förra belägen strax söder om Kungsbacka. 1889 hade skada 

förorsakats ända upp i Lindome, länets nordligaste socken, medan 

härjningen samma år i Fjärås beräknades till nära 20,000 kr. 

värde. 

De förnämsta härdarna för ållonborrehärjningarna synas äfven 

under tiden hafva flyttat sig från södra till mellersta delarna af 

länet, till Söndrums, Harplinge och Getinge socknar i Halmstads 

härad, Vessige, Årstads, Eftra, Slöinge och Asige i Årstads härad 

(söder om Ätraån) samt Ljungby, Sibbarps och Alfshögs socknar 

i Faurås härad (norr om Ätraån). Möjligen kan orsaken härtill 

ligga uti det utrotningsarbete som pa 60- och 7o-talen företogs 

inom de mest angripna socknarna i södra Halland. 

Ar 1885 uppträdde allonborrelarverna i ovanligt hög grad för- 

härjande inom länet; orsaken härtill torde ännu icke kunna ut- 

rönas, då föga är gjordt med afseende på forskningar rörande 

insekternas periodiska massuppträdande; delvis torde grunden för 

denna härjningsperiod kunna sökas i föregående års väderleks- 

förhållanden. Vintern 1881—82 var mycket mild, nästan utan 

frost, så att vårarbetena kunde börja redan i början af mars 

månad; vintern 1882—83 var väl långvarig men icke särdeles 

sträng. Afkomman efter 1879 års svärmning, om denna också 

ej var särdeles förhärjande, fick sålunda ligga så att säga i 
a 
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_orubbadt bo under larvstadiet 1881—83. Svärmningsäret 1883 

voro ällonborrarna mycket talrika och detta års larver åter hade 

att glädja sig at en nästan frostfri vinter 1883—84, samt lika- 

ledes nästan kälefri vinter 1884—85, hvilket senare år, som 

nämndt, larverna uppträdde i stora mängder. Som man sålunda 

ser, voro två. .på hvarandra följande generationer gynnade af milda 

vintrar. I hvad mån detta inverkar på skadedjurens massvisa 

uppträdande torde blifva föremål för blifvande forskningar. Väl 

vet man, att larverna hafva en ganska stor motståndskraft mot 

frost, men kölden torde dock inverka mycket på deras trefnad. 

Jag har ofta trott mig kunna iakttaga, att larverna söka djupet, 

endast i den man kölden tränger ned i jorden; mången gång, 

då stark köld hastigt infinner sig, torde djuren icke hinna fly 
undan densamma, utan blifva inneslutna i kälen. Om ock många 

af dessa larver, som legat hela vintern i kälen, likväl på våren 

varit friska och krya, torde dock en stor del gått sin undergång 

till mötes under sådana förhållanden. Att de sålunda i kälen 

funna larverna icke på våren kommit upp till jordytan utan legat 

där hela vintern framgick tydligt däraf, att jorden ännu var hårdt 

kälad strax under plogtiltan där de funnos, och larven låg flera 

gånger inbäddad i ännu frusen jord. 

Såsom nämndt är uppträdde ållonborrelarverna härjande 1 stor 

utsträckning 1885 inom Halland, hvarföre hushållningssällskapets 

förvaltningsutskott den 10 augusti beslöt att utbetala 8 öre för 

hvarje rågad kanna ållonborrelarver som insamlades, mot villkor 

att lika belopp erlades af resp. kommuner, således 16 öre för 

kanna. Tiden var emellertid redan långt framskriden, så att 

insamlingen kunde icke företagas i den utsträckning, som varit 

önskligt, dock insamlades inom 11 socknar, samtliga belägna 

mellan Halmstad och Varberg, 18,583 liter larver, hvarför ut- 

betalades 1,136 kr. (se tab.). Samma år företogs en värdering 

af den skada, ållonborrarna förorsakat, och inkommo uppgifter 

härom fran 18 socknar, slutande pa 70,600 kronor. 1886 fort- 

sattes insamlingen, men då tiden under detta år var kort, enär 

larverna då nedgingo till förpuppning, blef resultatet endast 

1,524 liter med en kostnad af 93,14 kr., däraf 46,57 af säll- 

skapets medel. 

Ar 1887, dä ällonborrarnas svärmning åter inträffade, var 
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man bättre rustad. Hushällningssällskapet hade anvisat 3,000 kr. 

att utgå med 8 öre för ragad kanna, mot villkor, att kommu- 

nerna tillsköto lika belopp. 

Resultatet af insamlingen utföll sålunda: 

Inom Höks härad 38,630.; liter, därafi Ö. Karupss:n 13,869.0 liter. 

» Tönnersjö » 6,438.0 » 

» Halmstads» 164,313. » » iGetinge » 33,6200 » 

Harplinge » 36,783.0 » 

Söndrums » 39,713.0 >» 

» Arstads » 131,371.0 >» » 1Slöinge » 18,857.0 » 

Eftra M TOP OMS 

Ârstads a) FL LAE 

Vessige » 32,540.0 » 

» Faurås 2 9O;35 700, 2 » 1Alfshôgs » 15,328.0 > 

Sibbarps » 14,188.0° » 

Ljungby » 50,966, » 

» Himle ye 1L6;E4S.9° > 

» Fjäre » 962.0 » 

Tillsammans insamlades 448,220 liter inom 40 socknar, 

hvarför , kostnaderna uppgingo till 27,397,40 kr., hvaraf hushäll- 

ningssällskapets andel uppgick till 13,693,70 kr., således långt 

utöfver det anvisade beloppet. Ållonborrarna synas af ofvan- 

stående tablå hafva talrikast förekommit i mellersta Hallands 

socknar. 

Åren 1889 och 1890 då förra svärmningsårets larver lågo 

i jorden företogos åter insamlingar af larver med det resultat, 

att 1889 inom 20 socknar insamlades 17,905 liter, således cirka 

1000 liter mindre än år 1885, samt 1890 inom 5 socknar 803 

liter. Kostnaderna uppgingo för 1889 till 1,063,50 och för 1890 

till 48,18 kr., hvaraf hälften af sällskapets medel. Året 1889 

företogs åter en mera omfattande värdering af den skada larverna 

detta år förorsakat. Inom 37 af länets socknar värderades skadan 

till 553,623 kronor, 

Carat Sad. 2, ot les 7 454 kr. 

rotinukter, 2.0 240.0 2. 664317 > 

prasmawin. ou hd 86,342 » 

SRE) CIRA Fung 4,5 TOM» 

Det befanns vid denna värdering, att samtliga länets s. k 
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skogs-socknar, d. v. s. de, som äro belägna längs gränsen till 

Småland, såsom Hishult, Knäred, Breared m. fl. voro alldeles 

befriade från skadedjuren. 

1891 var åter ett svärmningsår, hvarunder insamling före- 

togs under andra betingelser än förra åren. På framställning af 

hushållningssällskapet hade af statsmedel blifvit anvisade för åren 

1890—91-—92 tillsamman 30,000 kr. att utgå i den man, mot- 

svarande belopp användes af kommunernas och sällskapets medel. 

Afgifterna utgingo i allmänhet med 6 öre för litern, medan 6 

kommuner betalade 7 å 9 öre och 2 kommuner (de nordligaste) 

endast hade bestämt 2 å 3 öre för litern. Inom 46 kommuner 

insamlades under året följande mängder ållonborrar: 

inom Höks = härad 27,1 15.5 liter, därafiÖ. Karupss:n 12,641.o liter. 

» Tonnersj6» 6,661.0 » 

x Halmstads» 77,837.0 » » iGetinge » 14,718.0 » 

Harplinge » 17,473.0 » 

Söndrums » 11,825.0 » 

Refvinge 737 ‘955500 

» Årstads » 85,606.09 » » 1Sléinge %.7,676% > 

Askome# MIT Oro 

Eftra 13532 3k0l ae 

Årstads » 28,2180 » 

Vessige » 18,934.0 » 

>. ‚Hauräs eu 5062 667.0 » » ıAlfshögs » 8,539.0 » 

Sibbarps » 10,692.0 » 

Ljungby » 27,1240 >» 

» Himle DL 218700 

» Viskeo.Fjäre » 690.0 » 

eller tillsamman 282,347.5 liter; härför uppgingo kostnaderna 

till 17,233,74 kr., hvaraf af statsmedel utgick hälften eller 8,616,87 

kr. och af hushällningssällskapets och kommunernas medel resp. 

4,231,69 och 4,385,18 kr. 

1893 års insamling af larver inbringade inom 5 socknar 

1,396 liter, hvarför utbetaltes 109,52 kr., däraf 54,76 af stats- 

medel, 27,37 af sällskapets och 27,39 af kommunernas medel. 

Påföljande svärmningsår inträffade 1895, då ersättningen ut- 

gick i det närmaste efter samma grunder som 1891, och resul- 

tatet af insamlingen var följande: 

6 
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Inom Höks härad 10,273.; liter, därafi Ö. Karupss:n 7,063.oliter. 

»  Tönnersjö » 3,7980, > 

» Halmstads» 53,159.0 » » iGetinge » 5,1940 » 

Harplinge » 13,372.0 » 

Söndrums » 9,869.0 » 

Refvinge » 5,642.0 » 

» Årstads » 39,145.5 » » 1Eftra » 9,888.0 » 

Arstads » O,001.0 » 

Vessige » 10,9480 » 

» Faurås > €43,792.0 2 » 1Alfshôgs » 4,554.0 » 

Sibbarps » 7,797.0 » 

Ljungby » 19,321.o » 

» Himle » 19,494.0 » 

»  Viske » 274.0 » 

tillsamman 169,926 liter, med en kostnad af 10,866,86 kr., 

hvaraf af statsmedel 5,433,37 kr. och af hushällningssällskapets 

och kommunernas medel resp. 2,716,69 och 2,716,80 kr. 
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Jämför man resultaten af de olika svärmningsärens insam- : 

lingar sinsemellan befinnas desamma gestalta sig sålunda: 

1887 insamlades 448,220.0 liter, 

1891 » 282,347.5 > 

1895 » 269,926.0 och 

således torde icke kunna dragas i tvifvelsmäl, att de anordnade 

insamlingarna haft önskadt resultat till följd; för hvarje år har 

mängden betydligt nedgått, oaktadt antalet socknar, som deltagit 

i insamlingen ökats. Larvinsamlingen torde ock i sin mån hafva 

bidragit till skadedjurens minskning, äfvensom det förhållandet, 

att hushållningssällskapet 1888 utlämnade modeller till starholkar 

och uppmanade samtliga kommuner att låta uppsätta sådana, 

hvilket haft till följd, att stararna i hög grad förökat sig inom 

länet. Granskar man de särskilda socknarnas insamling skall 

man ock finna, att inom de orter, där insamlingen bedrifvits 

med ifver, mängden af skadedjur för hvart svärmningsår minskats, 

hvaremot motsatt förhållande ägt rum i de kommuner, som icke 

från början med allvar tagit i håll med skadedjuren. 

Så har t. ex. 1 Getinge mängden insamlade djur kunnat 

nedbringas från 33,600 liter första året till 14,700 och 5,200 

de sista åren; i Harplinge ställa sig siffrorna i rundt tal 36,700 

17,400 och 13,300; i Söndrum 39,700, 11,800 och 9,800; 

hvaremot t. ex. i en sa stor socken som Tvååker siffrorna ga i 

motsatt riktning, i stigande proportion; samma förhållande finner 

man i flera andra socknar, som i början försummade arbetet. 

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN. 

Enligt Kongl. Generalpoststyrelsens kungörelse, införd i Svensk 

Författningssamling N:o 57 för innevarande år, har Kongl. Maj:t 

funnit godt medgifva, att föreståndaren för Statens entomologiska 

anstalt må för postförsändelser i tjänsteärenden begagna tjänste- 

frimärken och tjänstebrefkort. 
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Enkelt sätt att förvara insekter. Mr GILETTE, anställd 

vid försöksstationen i Colorado, N. Amerika, har bekantgjort ett 

enkelt och som det tycks mycket användbart sätt att förvara 

torra insekter. Idén är visserligen ej ny, då det består uti att 

inlägga djuren mellan bomullslager, men utförandet är mer ända- 

målsenligt än det gamla, emedan insekterna ej komma i direkt 

beröring med bomullen, som eljest gärna fastnar på ben och klor 

och svårligen kan därifrån aflägsnas. För att undvika denna 

olägenhet förfar Mr GILETTE på följande sätt: 

De dödade insekterna inläggas i en ask uti ett glest 

hvarf och ofvanpa dem ett pappersblad, som sluter val till i 

kanterna; sa ett lager bomull, däröfver papper och åter insekter 

o. Ss. v., till asken blir sa fylld, att det öfversta lagret nägot 

tillpressas genom lockets päsättning. Tryckningen häraf hindrar 

insekterna fran att rubbas i sitt läge, men dr ej nog stark att 

astadkomma deras tillplattning eller deformering. Pa det att 

mögel ej ma installa sig, kan nagot naftalin eller karbolsyra 

strös bland bomullen. Naturligtvis böra ej stora och sma in- 

sekter placeras 1 samma mellanrum. 

Allonborrarna. Regeringens af statsutskottet tillstyrkta 

förslag, att riksdagen måtte lämna henne rätt, att af de medel, 

som ställts till dess disposition för behöfvandes undsättning vid 

missväxt eller allmän nöd, disponera ett sammanlagdt belopp af 

högst 50,000 kronor, att för åren 1897— 1900 utgå till bidrag 

för bestridande af kostnaderna för utrotande af ållonborren, bi- 

fölls af båda kammrarna den 6 sistlidne mars. — Det är nu 

tredje gången statsmakterna göra hvad på dem ankommer för att 

motverka ett ondt, som vid flera tillfällen hotat våra sydligaste 

provinsers landtbrukare med undergång, och vi få hoppas, att 

denna mellankomst ma allt framgent få påräknas. 

Gräshopporna i Algier. Enligt hvad tidningarna berätta 

hafva dessa norra Afrikas plågoris åter visat sig i oerhörda ska- 

ror, denna gång förnämligast uti departementet Constantineh, där 

de åstadkommit betydliga härjningar och förluster. 
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Insamling af sköldlöss. Föreståndaren för Äkerbruks- 
departementets entomologiska försöksstation i Washington, Förenta 

Staterna, Mr L. ©. Howarp, är för närvarande sysselsatt med 

utarbetandet af en monografi öfver jordens parasitsteklar på sköld- 

löss och har uti skrifvelse till undertecknad begärt att få ma- 

terial härtill äfven från Sverige. Med anledning häraf tager jag 

mig friheten uppmana alla, som anträffa sköldlöss vare sig på 

barken af träd, kvistar eller frukter, att sända sådana, antingen 

direkt till honom, under adress Department of Agriculture, Washing- 

ton, D. C., U. S. of N. America, eller till mig for vidare be- 

fordran. Blad eller stycken af grenar och kvistar, behäftade med 

sådana djur, inlindas i silkespapper och inläggas därefter i askar 

eller dylikt, hvari de kunna motstå transportens olägenheter. 

Skulle parasiter utvecklas under vägen, betyder detta föga, om 

paketet är så väl hopkommet, att de ej kunna bortkrypa. 

Mot hoppstjärtar (Podurer). Allt som oftast får man se 

bland jorden i blomkrukor dessa små, föga tilltalande varelser, 

hvilka lätt igenkännas på den mjuka kroppen, de ofta förekom- 

mande stjärtbihangen samt förmågan att hoppa. Man antager, 

att de skada de i krukorna planterade växternas rötter, men om 

de angripa de senare medan de äro friska eller först sedan de 

börjat lida af någon sjukdom, torde ännu ej vara tillräckligt ut- 

redt. Vill man emellertid försöka göra sig af med djuren, lär 

detta lätt kunna ske genom att lägga äppleskifvor på jorden, dit 

de församla sig och hvarifrån de lätt kunna aflägsnas och dödas. 

Enkelt medel mot mygg. Ett sådant lär bestå i följande: 

Sedan fönsterna om aftonen blifvit tillslutna och rullgardinerna 

nedfällda, insättes i rummet en med brinnande ljus försedd lykta, 

hvarpå glasens yttersidor bestrukits med honungsvatten. Ljuset 

och honungslukten locka snart de kringflygande myggorna till sig, 

och dessa fastna på de klibbiga glasen och oskadliggöras där- 

med. (Bigärden N:o 1, 1896, 5. 69.) 

Moskiter skola kunna afhällas frän sofstället, om man lägger 

kvistar eller blad af feberträdet (Zucalyptus Globulus) baktill pa 

hufvudgärden, innan man gar till hvila. (Insect Life 1893.) 

2 



I10 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1897. 

ETMTERATUR 

REUTER, ENZIO Ueber die Palpen der Rhopaloceren. Ein 

Beitrag zur Erkenntniss der verwandtschaftlichen Beziehungen 

unter den Tagfaltern. Mit 6 Tafeln. Helsingfors. 1896. 4:0. 

16+577 pg. 6 tab. (= Acta Societatis Scientiarum Fenniæ. 

Pom. 22): 7): 

Redan 1888 lämnade förf. 1 Zool. Anzeiger ett kort med- 

delande om den af honom upptäckta sa kallade »basalfläcken» 

a insidan af första leden af fjärilarnas palper. Denna fläck ut- 

märker sig dels genom fina lister och åsar dels genom enstaka 

gropar och en stor mängd kägelformiga harbildningar, hvilka 

blifvit tydda såsom sinnesorgan, da däremot de fina listerna ge- 

nom gnidning mot spiraltungan torde tjänstgöra såsom ljudorgan. 

Vid närmare undersökning fann förf., att de nämnda sinnesorga- 

nen hos olika dagfjärilar voro mycket olika utbildade och före- 

tog sig med anledning däraf det mödosamma arbetet att under- 

söka palpernas basalfläck hos så manga som möjligt af de kända 

dagfjärilsläktena, med undantag af Hesperiderna. Det är resul- 

tatet af dessa undersökningar, hvilka omfattat 302 släkten och 670 

arter, som nu föreligger i form af den afhandling, hvars titel 

ofvan angifvits. 

Afhandlingen omfattar två hufvudafdelningar. I den förra 

beskrifvas palperna hos hvarje släkte sa väl i allmänhet som 

med afseende pa basalfläcken; i den senare jämföras de resultat, 

till hvilka förf. kommit på grund af palpernas byggnad, med de 

slutsatser, som på grund af andra kända förhållanden dragits 

med afseende på dagfjärilarnas inbördes släktskap. Förf. synes 

med största omsorg hafva begagnat sig af litteraturen, och den 

senare mycket utförliga afdelningen innehåller därföre en nästan 

fullständig framställning af allt, som hittills blifvit offentliggjort 

om dagfjärilarnas inbördes släktskap. 

Med afseende på alla detaljer nödgas vi hänvisa till själfva 

afhandlingen. Vi lyckönska förf. till fullbordandet af detta arbete, 

som utan tvifvel är den största entomologiska gradualafhandling, 

som hittills blifvit offentliggjord. Chr. A. 



III 

FÖR SVENSKA FAUNAN NYA LEPIDOPTERA. 

Fyndorten är Färlöf, Kristianstads län, när ej annan plats 

uppgifves. 

Sesia myopiformis BoRKH. (Se vidare sid. 72.) 

Lithosia arideola Her. Sandmarkerna vid Ahus i furuskog. 

Tholomiges turfosalis Wocke. Hofmantorp (Smäl.) och 

N. Strö (Sk.) pa sanka platser. De af mig tagna exemplaren 

(i synnerhet de, som fångats i det magra Småland) mata ända 

till 20 mm. mellan vingspetsarna, hvilket mått icke obetydligt 

öfverstiger det, som uppgifves i » AURIVILLIUS, Nordens Fjärilar.» 

Cidaria capitata, Herr. Sch. 

Scoparia letella ZELL. (?%/s 83 äfven i Stockholm af G. 

HOFGREN.) 

Botys falcatalis GN. (som dock väl knappast är annat än 

var. af aurata Scop.) Ovesholm (Sk.). 

Botys stachydalis ZCK. 

Crambus fulgidellus H. Färlöf och Åhus. 

Grapholitha microgammana GN. 

Phthoroblastis juliana CURT. 

» motacillana ZELL. Den 7°/596 fann jag i N. 

Strö (Sk.) ett exemplar af denna sällsynta fjäril, sittande på Sa- 

lix caprea. Jag anmärker detta sista därför, att ovisshet råder 

om larvens näringsväxt, och som det af mig anträffade exempla- 

ret uppenbarligen var alldeles nykläckt, kan man hafva anledning 

antaga, att den lefver på Sa/zx. Dock bör jag äfven nämna, 

att flera olika slags löfträd och däribland äfven ek (på hvars 

galläpplen den antagits lefva) funnos i närheten. 

Phoxopteryx upupana TR. Ovesholm (Sk.). 

Fumea betulina ZELL. 

Blabophanes imella H. 

Tinea cloacella Hw. 

Incurvaria Koerneriella ZELL. 

Lampronia luzella H. 

Prays Curtisellus Don. Var. rustica Haw. 

I 
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Depressaria ultimella ST. 

Bryotropha decrepitella H. S. 

» lutescens Const. Öfvergängsformer synas 

mig göra det högst sannolikt, att dessa båda sista ej böra be- 

traktas såsom själfständiga arter, utan blott som varieteter af 

terrella V. 

Lita junctella Dat. 

Cleodora striatella V. 

Ypsolophus limosellus SCHL. Ahus. 

Sophronia humerella V. Flera af mina exemplar hafva 

framkantstrimman räckande öfver midten och knappast tillspetsad 

utåt samt mer eller mindre tydlig början till inkantstrimma, och 

da de salunda bilda 6fvergangsformer till chilonella Tr., kan 

man väl fråga. sie, om här verkligen föreligga två skilda arter. 

Oecophora similella H. Aigutsboda (Smäl.). 

Limnecia phragmitella St. Larven har jag på åtskilliga 

platser 1 Skane anträffat redan tidigt om värarna 1 kolfvarna af 

Typha latıfolia, ofta till stort antal i hvarje kolf, och den till- 

bringar helt visst hela vintern därstädes). Den lefver af fröna 

och förorsakar genom dessas uppätande, att fjunet lossnar och 

att kolfven får ett ulligt utseende, hvarigenom larvens närvaro 

röjes redan på afstånd. Genom att i april eller maj intaga så- 

dana kolfvar, kan man lätt utkläcka fjärilar, men man bör där- 

vid äfven medtaga några icke angripna kolfvar för förpuppnin- 

gen. — Har säkerligen vidsträckt utbredning i vårt land. 

Blastodacna Hellerella Dur. Jfr sid. 72. Besynnerligt 

nog omnämner icke HEINEMANN, att puppan är i bakre ändan 

på undersidan försedd med 2 i ögonen fallande, proportionsvis 

mycket långa, fotlika bihang, uppenbarligen afsedda för puppans 

framskjutande i gången. 

Poeciloptilia aridella HEIN. 

Heliozela stannella F. R. 

Coleophora viminetella ZELL. 

Lithocolletis padella GLITz. 

Aciptilia malacodactyla ZELL., hvars arträtt man dock med 

HEINEMANN kan starkt ifrågasätta. 

Josef Andersson. 



Revisionsberättelse för år 1896. 

Undertecknade, som vid Entomologiska Föreningens sammanträde den 14 

sistlidne december utsågos att revidera räkenskaperna för år 1896, få efter verk- 

ställdt uppdrag afgifva följande berättelse. 

Ställningen i allmänna kassan utvisas af följande öfversikt: 

Behällning från 1895 ........- EI ne a ee 325: 82 

Inkomster : 

Under äret influtna ärsafgifter a 6 kr.: 

SEE SOME OO Sct ee en ie in 18: — 

DOS RE TSGON ee esas Bee nen 1,758: — 

Räntor från Föreningens fonder (193: 28) samt à kassans egna 

TACA LIN (KO NOJS Eee een en Nes JAG eee Boka 213: 23 

Statsanslag för utgifvande af »Uppsatser i praktisk entomologi» 1,000; — 

Behallning à sålda exemplar af Föreningens förlagsartiklar...... 202: 92 

Bata senarater m, m, ur bibloteket..._. __- ____ 2... DESO 

Samma kr. 3,789: 47 

Kredit. 

Ütgifter: 

Af 1895 års behållning öfverfördt till OSKAR SANDAHLS fond 100: — 

Framställandet m, m. af årgång 1896 af tidskriften 

och af häftet 6 af » Uppsatser i praktisk entomologi» : 

Sättning, tryckning, papper och häftning........-.-- 1,598: 93 

Illnstrationer Meer Re ee te ser 486: — 

Borfattarearfvodens Le 2 scene Se | 328: 12 2,413: 05 

Utsändning af tidskriften till in- och utlandet -_..............-.--- 281: 61 

UÜppbördskostnader, „ae teen sent sen ee ee nee ee 35:90 

För biblioteket (bokinköp, inbindning, brandförsäkring m. m.) 463: 60 

Eör insektsamlingen. (hyra af lokal) "2" 127: 50 

Börssammankomstenna es ee er en VERK 58: 86 

Vandringsstipendiet (stipendiet 60 kr., cirkulär 5 kr.) 65: 40 

I OJ Ata eles ee ay AES oe a Ce ee ren 28: — 

CLEMO ANSE eae oe ee eee en ee an 215:55 

Summa kr. 3,789: 47 

Af Föreningens 4 fonder, hvilkas upplupna räntor öfverförts till allmänna 

kassan, hafva två, nämligen A. F. REGNELLS fond och P, F, WAHLBERGS 

fond, under året icke undergått någon förändring. 

Entomol. Tidskr. Årg. 18. H. 2 (1897). I 8 
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Ständiga ledamöters fond har genom inträde af 3 nya ständiga ledamö- 

ter ökats med 300 kronor, ÖSKAR SANDAHLS fond har vunnit en tillökning 

af 248 kronor, i det att dels såsom gåfvor lämnats 50 kronor af sällskapet 

»Fauna», 5 kronor af bergsingeniören KJERRULF, 68 kronor af byrachefen 

MEVES och 25 kronor af kassör HOFGREN, dels ock dit öfverförts 100 kronor 

fran allmänna kassans behållning för 1895. 

Föreningens egendom utgjorde vid årets början: 

BAC yu REGNET LS WiO nd ee eee nn 2,000: — 

TEV VES ELI RG Se 2,000: — 

Ständiea’ ledamoter gs» E00 0.0 0 ene eee eee eee 2,500: — 

OSKAR SANDAHLS RE EE ER Nb SE RT 3,841: — 

Bchallnine3#allmanna kassune ee A nenn re 2256-82 

Summa kr. 10,666: 82 

samt vid årets slut: 

ASHES (REGNELUS 6 4 clon dey Ce sep eee eens PR ASEA LR SAN ee a 2,000: — 

P. F. WAHLBERGS CE are ori RE ne, Sn ARE a 2,000: — 

Ständiga. ledamöters. af rn nr RER ee ee 2,800: — 

OskAR SANDAHLS De TE DEE ERDE RITTER 4,089: — 

Behällnine’ 3 allmännakassan nee ee ee 215: 55 

Summa kr, 11,104: 55 

Härtill kommer Föreningens i Riksmusei entomologiska afdelning upp- 

ställda dyrbara bibliotek äfvensom restupplagor af publikationer, för försäljning 

atsedda separattryck och en del inventarier. 

Den ekonomiska ställningen har sålunda förbättrats med 437 kronor 

73 öre, förutom en mycket värdefull ökning i Föreningens bibliotek, åstad- 

kommen dels genom bokinköp, dels genom utbyte af entomologiska tryckalster 

med Föreningens korresponderande ledamöter och andra föreningar. 

En minskning, om än blott skenbar, i den ekonomiska ställningens för- 

bättring har orsakats däraf, att för år 1896 icke kunnat bokföras någon af- 

komst från 5,000 kronor fondmedel, som under året, jämlikt Föreningens be- 

slut, placerats uti preferensaktier i Söderfors Bruks Aktiebolag och för hvilka 

1896 års utdelning ej ännu är till beloppet bestämd. 

På grund af Föreningens beslut har dess insektsamling under året öfver- 

lämnats såsom gåfva till den Entomologiska försöksstationen samt omhänder- 

tagits af Kongl. Landtbruksstyrelsen, till följd hvaraf den för samlingen mot 

årlig hyra af 170 kronor disponerade lägenheten kunnat den 30 sistlidne sep- 

tember fränträdas. 

Ledamöternas antal vid 1895 ars slut: 

edensledamotene teak) asSe RER 6 

D:o De an Le A ange Key PE AD TR 9 » con 8 

Ständiga ledamoter: korporationer__-.___ 22-2222 22-3 = 4 

D:o Personen = aah poe =e eee 16 
20 

Transport 28 



ENELL & HOFGREN: REVISIONSBERÄTTELSE FOR ÅR 1896. 115 

Transport 28 

Ärsledamöter i Sverige: korporationer ............... 10 

ELS ONC hater era ae = 266 

D:o Pe Nore cae personens seater = ur ur 10 

D:o i Finland BI ER 12 

D:o Danmark Moe SE PO ANT ree 5 
à 293 

Korresponderande ledamöter i utlandet...._..--------.-- .--.----- II 

Summa 332 

Af ärsledamöterna i Sverige voro 3 befriade fran ärsafgift och vid årets 

slut voro samtliga ärsafgifter inbetalta. 

Fondernas medel voro vid årets utgång placerade i 

Stockholms Pantaktiebank, desposition a4 %._..--....--.-.---.-- Kr.. 5,100: — 

Stockholms Inteckningsgarantiaktiebolag, 4 kapitalräkning, 4 

En Ene PES eee et ee > 714: 59 
5 preferansaktier à 1,000 kronor i Süderfors Bruks Aktiebolag » 5,000: — 

Stockholms Handelsbank, upp- och afskrifningsräkning » 74: 41 

Summa kronor 10,889: -— 

Allmänna kassans medel voro, i den mån de ej für tillfället erfordrades 

till löpande utgifter, deponerade eller insatta på sparkasseräkning i Stockholms 

Handelsbank samt därå upplupna räntor tillgodoförda Föreningen, 

Föreningens värdehandlingar, äfvensom den af kassaförvaltaren ställda 

uppbördssäkerheten, 2,000 kronor i obligationer, äro förvarade hos Stockholms 

Inteckningsgaranti-aktiebolag enligt bevis, som af oss granskats. Räkenskaperna 

äro i synnerligen god ordning och försedda med tillhörande verifikationer, hvar- 

före vi på grund af sålunda verkställd granskning tillstyrka Entomologiska 

Föreningen att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för dess förvalt- 

ning under år 1896. 

Stockholm den 10 Februari 1897. 

H. G. O. Enell. G. Hofgren. 

NORSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1896. 

ELLINGSEN, EDV. Mere om norske Myriopoder. — Forhandl. Vid. Selsk. Kr.ania. 

1896 N:9,4, 12 pag. 

mu , Norske Pseudoscorpioner. — L. c. N:o 5, 21 pag. (Chernes minutus 

n. Sp.) 

G2 
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LIE-PETTERSEN. O. J., Norges Collembola, Fortegnelse over de i Norge hidtil 

observerede Arter. — Bergens Museums Aarbog for 1896. N:o 8, 24 pag. 

med 2 Pl. [N. sp. Sminthurus fulvus, Tomocerus norvegicus, Entomo- 

brya flava, Tullbergia (n. gen.) immaculata, T. ocellata, Lipura qua- 

drispina, L., Schötti], 

, E. Stankdyr blandt Insekterne. — Naturen, II R. 10 Aarg., Bergen, 

1896, pag. 147—150. 

SCHÖYEN, W. M., Norsk entomologisk Litteratur 1894— 1895. — Entom. Tidskr. 

Ârg. 17. Stockh. 1896. pag. I11—112. 

, Om Spröitning af Frugttrær med Parisergrönt som Middel mod Larver. 

— L. c. pag. 216—220. 

———, Insekt- og sopfordrivende Midler. Veiledning til deres Anvendelse i 

Land- og Havebruget. — Kr.ania, Gröndahl & Söns Forlag. 1896, 16 

pag. 8vo. 

———, En Cossus-Larves Forekomst i Maven hos et Menneske, — Norsk Ma- 

gazin for Legevidenskab, Kr.ania, 1896, N:o 6 (Separat, pag. 1—7). 

, Beretning om Skadeinsekter og Plantesygdomme i 1895. — Aarsbe- 

retning angaaende de offentlige Foranstaltninger til Landbrugets Fremme 

i Aaret 1895. Kr.ania. 1896. pag. 55—88. (Separat, p. 1—34). 

STORM, V., Dipterologiske Undersögelser. — Det Kgl. Norske Vid. Selsk. Skrifter 

1895. Trondhjem, 1896. pag. 225—241. 

ULLMANN, A. C., Om nogle skandinaviske Arter af Carnivorer. — Entom, 

Tidskr. Ârg. 17. Stockh. 1896. pag. 203—208. 

WARLOE, H., Nogle for Norges Fauna nye Hemiptera Heteroptera, — Entom. 

Tidskr. Arg. 17. Stockh, 1896 pag. 144. 

OVERSÆTELSER EFTER FREMMEDE FORFATTERE 

ERDMANN, D:r, Tsetse-Fluen. — Naturen, II. R. 10. Aarg. Bergen. 1896. pag. 

312—314. 

KRAUSE, ERNST, Plateaus nyeste Forsög over Insekternes Syn. — L. c. pag. 

181—185. 

SCHILLER-TIETZ, Lidt om Bicellen. — L. c. pag. 74—78. 

STERNE, CARUS, Beskyttelseslighed hos Insekter og Edderkopper, — L. c. 

pag. 115—124. 

Skorpionernes Gift. — L. c. pag. 285—287. 

Sommerfuglepuppers Instinkt. — L. c. pag. 189. 

Hvad Insekternes Kjæver duer til. — L. c. pag. 388. 

w. M. Schöyen. 



247 

FINSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1894— 1895. 

I FINLAND TRYCKTA UPPSATSER. 

LEVANDER, K. M., Einige biologische Beobachtungen über Sminthurus apica- 

lis REUTER, — Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn, IX, N:o 9. 10 p. 

, Kleine Beiträge zur Kenntniss des Thierlebens unter dicker Eisdecke 

_ in einigen Gewässern Finlands. — Medd. af Soc pro Fauna et Fl. 

fenn. XX, p. 66--71. 

MORTON, K. J., A new species of 77ichoptera from Finnish Lapland. — Medd. 

af Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XXI, p. 109—111. 

REUTER, E., Zwei neue Cecidomyinen, — Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. 

STE N:078.215 pe mit 2 Tat, 

, Berättelse öfver sommaren 1894 verkstälda undersökningar beträffande 

ängsmasken och andra skadeinsekter. Landtbruksstyrelsens Meddelan- 

den VII. 46 p. 

, Insektologiska uppgifter. — Finska Forstféreningens Meddelanden XI, 

p. 285—289. 

REUTER, O. M., Species palæarcticæ generis Acanthia FABR., LATR, — Acta 

Soc. Scient. Fenn, XXI, N:o 2. 58 p. cum tab, 

, Neuroptera Fennica. Förteckning och beskrifning öfver Finlands 

Neuropterer. — Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. IX, N:o 8. 36 p. 

(1 n. sp.) 

, Apterygogenea Fennica. Finlands Collembola och Thysanura, — Acta 

Soc, pro Fauna et Fl. fenn. XI, N:o 4. 35 p. med 2 tafl. (6 n. sp.) 

, Angsmasken. III. Abo 1894. 38 p. 

SAHLBERG, J., Lepidoptera anträffade under en resa i Inari Lappmark den 16 

juni till 3 augusti 1894. — Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XI, N:o 

Less De 

I UTLANDET TRYCKTA UPPSATSER. 

BERGROTH, E., Fortsatta bidrag till Aradidernas kännedom, — Ent. Tidskr. 

XV, P. 97—118: 

, Viaggio di Lamberto Loria nella Papuasia orientale, XI. Aradidae. 

— Ann, Mus, Civ. di Genova XXIV, p. 111—112. 

, Contributions to a Knowledge of the Ahyzchota of Australia, — Proc, 

of the Royal Soc. of Victoria VII, p. 287—302. 

, Diagnoses Homopterorum quattuor madagascariensium, — Ann. Soc, 

ent. Belg, XXXVIII, p. 160— 161. 
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— —  Rhynchota æthiopica. II. — Ann. Soc. ent. Belg. XXXVIII, p. 

535—547. i 
— — , Rhynchota orientalia. — Rev. d’Ent. XIII, p. 152—164. 

-, Liste de quelques Hémiptères de la Plata. — Rev. d’Ent. XIII, p. 

164— 167. 

-, Tingidae tres madagascarienses. — Rev. d’Ent. XIII, p. 167— 168. 

, Le genre Cligenes Dist. — Rev. d’Ent. XIV, p. 142— 145. 

—, Reduviidae quedam madagascarienses. — Rev. d’Ent. XIV, p. 146 —151' 

=, Über Brachyrrhynchus rugosus SIGN. — Wien. ent. Zeit, XIII, 

P- 179. 
. Ein neuer Aradus aus Österreich. — Wien, ent. Zeit. XIII, p. 

189—-190. 

_____, Nachträgliches über Aradus mirus BERGR. — Wien, ent. Zeit, XIII, 

p. 248. 

, Eine neue Reduviiden-Gattung aus West-Afrika. — Wien. ent. Zeit. 

XIV, p. 165— 166. 

, Aradidae novae. —- Wien. ent. Zeit. XIV, p. 167—171. 

___, Über einige australische Dipteren. — Stett. ent, Zeit. LV,p. 71—75.. 

—, Einige Worte über Nomenclatur und Prioritätsberechtigung. — Ent- 

Nachr. XX, p. 193—199. 

, Erstes Verzeichniss von Dr. A. VOELTZKOW in Madagaskar gesam 

melter Hemiptera Heteroptera. — Ent. Nachr. XX, p. 356—-359. 

REUTER, O. M., Zur Kenntniss der Capsiden-Gattnng Fulvius STÅL, — Ent. 

Tidskr. XVI, p. 129— 154. 

— — , Ad cognitionem Capsidarum. II. Capsidae palæarcticæ. — Rev. d’Ent. 

XII, p. 128— 152. 

-, Ad cognitionem Capsidarum, III. Capsidae ex Africa boreali. — Rev. 

d’Ent. XIV, p. 131—142. | 

— — , Species quatuor nove familie Azthocoridarum. — Ent. Monthly Mag. 

XXXI, p. 170—172. 

_, Species nova generis Poduridarum Sira LUBB. — Wien. ent. Zeit. 

XIV ups TI: 

______, Species nova generis Capsidarum Allodapus Firs. — Wien. ent, Zeit. 

NIV DATE 

_______, Species nova generis /Zarpactor. — Wien. ent. Zeit.. XIV, p. 116. 

UTLÄNDSKA UPPSATSER OM FINSKA INSEKTER. 

BECKER, TH., Revision der Gattung Chilosia MEIGEN. — Nova Acta d. Leop. 

Carol. Akad, d. Naturforscher LXII, No. 3. 521 p. mit 13 Taf. (Nya 

arter fran Finland: Ch. Sahlbergi och angustigenis), 

MORAWITZ, F., Materialien zu einer Vespiden-Fauna des Russischen Reiches, 

— Hor. Soc. ent. Ross. XXIX, p. 407—493. (Symmorphus karelicus 

n. sp. frän Finland). 

MORTON, K. J., Palearctic Nemurae. — Trans. ent. Soc. Lond. 1894, p. 557 

—574 with 2 pl. (Nya arter från Finland: NM. avicularis och borealis. : 

E. Bergroth. 
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ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS SAMMANKOMST 

I »SVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSMU- 

SEUMS» LOKAL 

DEN 30 APRIL 1897. 

Sedan ordföranden, prof. AURIVILLIUS meddelat, att gross- 

handlaren O. FERLIN invalts i Föreningen, tilldelades årets van- 

dringsstipendium — 60 kr. — åt lärjungen i högsta klassen af 

Beskowska skolan IVAR TRAGARDH, hvilken förklarat sig hafva 

för afsikt att företaga insektsstudier inom Ångermanland. 

Såsom ett erkännande för 18 års träget och mycket förtjänst- 

fullt, nu afslutadt arbete i egenskap af biträde vid Riksmusei 

entomologiska afdelning hade Kongl. Vetenskapsakademien vid 

sitt senaste sammanträde tillerkänt sin öfver LINNÉ präglade guld- 

medalj åt föreståndaren för statens entomologiska anstalt prof. 

S. LAMPA. Med framhällande af prof. LAMPAS för entomologien 

synnerligen gagnande verksamhet icke blott vid Riksmuseum utan 

ock i Entomologiska Föreningen allt ifrån dess stiftelse öfverläm- 

nade ordföranden nu högtidligen till honom nämnda medalj. 

Lektorn vid Skogsinstitutet, d:r ALB. NILSSON höll därefter 

ett intressant föredrag om sina nyare iakttagelser inom skogs- 

entomologiens område. ') 

Föredraganden framhöll, »att hos skogsträden de af insek- 

terna förorsakade sjukdomarna först ådragit sig uppmärksamheten 

och under en lång tid varit de enda, närmare beaktade. Sa 

småningom har man lärt känna flera andra sjukdomsorsaker dels 

af oorganistiskt ursprung, dels ock framför allt, svampangrepp. 

Undersökningarna öfver trädsjukdomarna hafva därigenom blifvit 

! Lektor NILSSON har själf benäget varit behjälplig vid nedskrifvandet 

af efterföljande referat af sitt föredrag. 

I 
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mera komplicerade, och i synnerhet har frägan om, huruvida en 

sjukdom är primär eller sekundär, trädt i förgrunden. Särskildt 

rörande angrepp af bark- eller bastborrar äro ännu meningarna 

härom mycket delade. 

I Norrbotten (dels öster om Koskivare, dels mellan Skröf- 

ven och Lansä) hade föredraganden förra. sommaren pa medel- 

ålders och yngre tallar iakttagit angrepp af Tomzcus acumt- 

natus Gyll, Denna art hade här oregelbundna familjegångar, 

hvaremot i litteraturen stjärnformiga modergångar uppgifvas vara 

för arten normala. Öster om Koskivare iakttogos på äldre tal- 

lar likaledes primära angrepp af Zomzcus sexdentatus BOERNER 

(= T. stenographus DvFT.). 

Undersökningar öfver »grantorka» vid Grönbo kronopark i 

Vestmanland visade, att torkan började vid basen af kronan och 

utbredde sig uppåt till en viss gräns, hvarefter den började i 

toppen och utbredde sig nedåt, så att mellersta delen af kronan 

längst var frisk. Detta torde knappast kunna förklaras på annat 

sätt, än att torkan i nedre delen af kronan vore en omedelbar 

följd af de genom förställning ändrade yttre förhållandena (ökad 

afdunstning och starkare belysning), under det att hon i toppen 

sedermera uppkom genom vattenbrist. Zomzecus typographus L. 

uppträdde här uteslutande sekundärt, hvilket står i full öfverens- 

stimmelse med den åsikt om hans förhållande till grantorkan, 

som på senare tiden vunnit allmännare tillslutning hos oss, hvar- 

emot i Tyskland den äldre åsikten, att granbarkborren under 

vissa förhållanden uppträder fullt primärt fortfarande fasthålles. 

Möjligen förhåller sig barkborren olika på olika ställen. 

Py fygsandsfälten i sydvästra Sverige utbreder sig omedel- 

bart innanför dynerna ett sterilt hedbälte, på hvilket man efter 

misslyckade försök med den vanliga tallen börjat plantera berg- 

tall. Denna har hittills visat sig synnerligen härdig. På Engel- 

holms flygsandsfalt hade dock angrepp af Cecidomyia brachy- 

plera "SCHWAG. förmärkts. Nämnda gallmygga lägger sina ägg 

mellan barren, sa snart dessa börja skjuta. I följd af den nä- 

ring, larverna taga från de unga barren, dödas dessa, innan de 

blifva fullt utvecklade, och angreppet är lätt igenkänneligt genom 

larvkammaren, som förekommer vid basen mellan de nedtill upp- 

svällda och vanligen hopvuxna, gula eller bruna samt mycket 
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korta barren. Ehuru nämnda angrepp hittills icke vållat någon 

större skada, vore de dock förtjänta af uppmärksamhet, då i syn- 

nerhet i Tyskland och Ryssland vidsträckta härjningar upprepade 

gånger förekommit på såväl bergtall som vanlig tall. 

Yngre tallplanteringar på kronoparken Gallasen i Vester- 

götland. visade sig föregående var i stor utsträckning angripna af 

Retinia (Tortrix) buoliana SCHIFF. Mindre angrepp af R. (Tor- 

trix) turionana HBN. hade iakttagits pa Nättja kronopark i vär 

stra Småland och af Nematus abietum HTG. norr om Wittangi. 

‚Prof pa skott, barr och bark, som angripits af nämnda in- 

sekter, förevisades. Till slut framlade och omnämnde föredra- 

ganden det nyligen afslutade verket: »Lehrbuch der mitteleuro- 

päischen Forstinsektenkunde» af JuDEICH och NITSCHE. Detta 

arbete, som egentligen var afsedt att utgöra 8:de upplagan af 

RATZEBURGS: »Waldverderber und ihre Feinde», hade under ut- 

arbetandet blifvit utvidgadt till en handbok af grundläggande be- 

tydelse för skogsentomologien och kunde sägas vara en kritisk 

sammanfattning af hela den tyska hithörande litteraturen. För- 

utom 28 allmänna skogsentomologiska arbeten dro sålunda t. ex. 

om ållonborrarna 48, om nunnan 102, om barkborrarna 150 och 

om viflarna 162 specialarbeten citerade. 

Med anledning af lektor NILSSONS föredrag yttrade sig först 

byråchefen MEVES och direktör HOLMERZ, hvilka särskildt fram- 

höllo vikten. af att få de i första hand verkande orsakerna till 

såväl. den nämnda »grantorkan», som: till sjukdomar å skogsträ- 

den i allmänhet utredda. . Direktör HOLMERZ var på grund af 

fakta, som anfördes, och i öfverensstämmelse med lektor NILS- 

SON Ofvertygad om, att Zomzcus typographus åtminstone endast 

i högst få fall kan vara ursprunglig orsak till »grantorkan». Vi- 

dare yttrade sig professorerna AURIVILLIUS och LAMPA. Jämte fö- 

redraganden framhöll prof. AURIVILLIUS, hurusom det anförda ut- 

gjorde ett mycket talande stöd för behofvet af en särskild skogs- 

entomolog vid den möjligen blifvande svenska forstliga försöks- 

anstalten. 

Prof. AURIVILLIUS refererade härefter H. G. HUBBARDS af- 

handling; »Om svampodlande skalbaggar i trädens ved- 

delar» (Bulletin n:o 7. New Series. U. S. Department of 

Agriculture. Division of Entomology». Washington 1897). Dessa 
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intressanta skalbaggar, hvilka i Nordamerika varit föremål för 

noggranna studier, hade äfven åtskilliga representanter hos oss, 

såsom den i tallens inre vanliga Xyloterus lineatus Ou. Förr 

hade man antagit, att dessa i Amerika s. k. ambrosia-skalbaggar 

lefvat af trädens safter; nu hade man kunnat inrangera dem bland 

de först på senaste tiden studerade, egendomliga svampodlande 

insekterna. 

Prof. LAGERHEIM, som på experimentell väg studerat svenska 

insekter, om hvilka man kunde hafva anledning förutsätta, att de 

voro svampodlande, meddelade sina vid Borgholm anställda, in- 

tressanta iakttagelser om myrarten Laszus fuliginosus LATR. Be- 

träffande en uteslutande i denna myrarts bon förekommande svamp 

kunde det på grund af undersökningarna bestämdt sägas, att den 

afgnagdes af myrorna; dock var härmed ej ännu bevisadt, att 

dessa lefde af densamma. 

Prof. LAGERHEIM lofvade nästa höst inför Föreningen fram- 

lägga resultaten af sina undersökningar öfver ifrågavarande ämne. 

Byråchefen MEVES omtalade och förevisade dels en i Sve- 

rige nyfunnen varietet af Hadena monoglypha HUFN., dels några 

nu på våren utkläckta, sällsynta fjärilformer, nämligen Cidaria 

sordidata Fas. ab., Earophila badiata HB. och Fucosmia 

certata HB. Larven af den sist nämnda hade förekommit tal- 

rik å Wärmdön på Berberis. 

Vaktmästaren C. G. HOFFSTEIN meddelade, att han funnit 

samma Zucosmza-arts larv à Runmarö, vid pass 40 kilom. från 

Stockholm, på Berberis vulgaris L. 1887 samt på Mahonia 

aquifolium NUTT. år 1893. Ærastria pusilla View. erhölls 

1894 à samma ställe. Af Hemiptera Heteroptera hade han 

därsammastädes funnit Arractus Dalmanı SCHILL. och Dasycoris 

pilicornis BuRM., båda 1897. — Laphropeltus contractus H.-S. och 

Tropistethus holosericeus SCHOLZ, 1896. Scolopostethus pictus 

ScHILL. hade tagits under multnad tang (Fucus veszculosus L.) 

pa hafsstranden a Sandhamn. 

Sedan Föreningen beslutat att, som vanligt, foretaga en var- 

utflykt i Stockholms grannskap någon dag i maj, upplöstes sam- 

mankomsten. 
Filip Trybom. 
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NEUE TERMITEN AUS WEST-AFRIKA 

VON 

D:R YNGVE SJÖSTEDT. 

(Vorläufige Mittheilung), 

Termes Buchholzi n. sp. 

Imago alata: supra flavescente-rufa, capite paulo obscuriore; 

antennis, palpis, ore, pedibus totis, corpore subtus flavescente- 

albidis; alis opacis, flavescente-rufo adumbratis, venis costa- 

libus obscurioribus; capite plano sine puncto prominulo; 

prothorace cordato, hirsuto; antennis 19-articulatis; ocellis 

approximatis. 

Long. c. alis 27—30, corp. 13—14, expl. alar. (48-) 

52—55, long ale 22,3—25, lat. ale 6,8—7,3 mm. 

Gabun, Ogowe, 22 VI 75, & Fernando Po, coll. BUCHHOLZ, Mus. 

Greifswald; Camerun, (Mapanja?) coll. Knutson & Valdau, 

Mus. Holm.; Camerun, Mus. Berol. 

Termes crucifer n. sp. 

Imago alata: supra flavescente-rufa, capite obscuriore, ore, an- 

tennis, palpis, pedibus flavescente-albidis; segmentis ventra- 

libus abdominis flavescente-rufis, paulo dilutioribus quam 

dorsalibus, anterioribus medio albidis; epistomate valde in- 

flato, pallide flavo; alis albis, venis costalibus pallide flavi- 

dis, ceteris, inferioribus submedianæ exceptis, incoloratis; pro- 

thorace latitudine circiter capitis, late cordato, cruce pallido 

ornato; antennis 17-articulatis; ocellis approximatis. 

Long. c. alis 18— 19, corp. ro, expl. alar. 33, long. 

ale 15=15,3, lat. ale 4,1 —4,4 mm. 

Sierra Leona, coll. ArzeLıus, Mus, Holm.; Camerun, Abo, 1874 

coll. BucHHorz, Mus. Greifswald. 

I 
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Termes aquaticus n. sp. 

Imago alata: supra flavescente-rufa, capite obscuriore; antennis, 

palpis, ore, pedibus totis corporeque subtus albis, paulo in 

flavidum vergentibus; alis rufescente-rufo adumbratis, venis 

costalibus obscurioribus; capite paulo excavato, puncto pro- 

minulo; prothorace cordato, medio T-albido ornato; antennis 

1g-articulatis; ocellis distantibus. 

Long. c. alis 22, corp. 11—-12, expl. alar. 39,5— 

40, long. ale 17—18, lat. ale 4,,—5 mm. Camerun, Mungo 

17 V (74?) coll. BucHHoLZ, Mus. Greifswald. 

Termes latialatus n. sp. 

ZT. capenst DE GEER valde affinis sed alis brevioribus, latioribus 

apice magis rotundatis, pedibus totis concoloribus distin- 

guendus. 

Imago alata: nigro-brunnea, segmentis abdominis supra fusco- 

brunneis; abdomine subtus flavescente-brunneo; ore pedi- 

busque totis sordide brunneis; alis opacis, cinereis, valde 

brunnescente-fusco adumbratis, venis costalibus brunneis; 

capite parvo, plano, carina mediana longitudinali parva; 

antennis ıg-articulatis; epistomate ovali, pallidiore quam 

fronte; prothorace semicirculari, postice paulo incurvato ; 

ocellis approximatis. 

Long. c. alis 25—-27, corp. 12—14, expl. alar. (44-) 
46—48, long. ale 21,5-— 23,5, lat. ale 6—6,5 mm. 

Congo, coll. EKBLOM, Mus. Holm.; Congo, coll. FREYSCHMIDT 

Juni 1893, Mus. Hamburg. 

Termes Caffrariæ n sp. 

T. destructori SMEATH. valde affinis sed alis paulo majoribus, 

obscurioribus, forma alia minusque pellucidis distinguendus. 

Long. c. alis 22—23, corp. c. 12, expl. alar. 38—41, 

long. ale ant. 18—19, lat. ale ant. 5—5,3 mm. Caffraria, 

coll. WAHLBERG, Mus. Holmiz. 

2 
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Eutermes Aurivillii n. sp. 

Imago alata: supra fusco-brunnea, prothorace .capite obscuri- 

oribus; alis fuliginosis, paulo rufescente adumbratis, venis 

distinctis, mediana ad medium se findente; segmentis ventra- 

libus totis brunneis, paulo modo pallidioribus quam dorsalibus, 

medio linea longitudinali angusta alba ornatis; antennis brun- 

neis, albo-annulatis, I 5-articulatis, articulo basali maximo, tertio 

minimo; palpis albis; pedibus pallide brunneis, tarsis paulo pal- 

lidioribus; capite parvo, plano, medio concavato foramineque 

longitudinali parvo; epistomate paulo pallidiore quam fron- 

te, paulo inflato, dente primo mandibularum valde maxi- 

mo; prothorace semicirculari, postice paulo incurvato, antice 

elevato margine recto; scutis dorsalibus meso-et metathoracis 

bifidis, processibus breviter acuminatis. 

Long. ce. älis 14, corp. 7, expl..alar.„25, long ale 

11,3, lat. ale 3 mm. Camerun, 6 X 74, coll. BUCHHOLZ, 

Mus. Greifswald. 

Eutermes albotarsalis n. sp. 

Imago alata: supra fusco-brunnea, capite obscuriore; alis fuli- 

ginosis, paulo rufescente adumbratis, subcosta nigricante, 

venis totis valde distinctis; capite parvo, rotundato, antice 

triangulari, plano, puncto medio parvo impresso; dente 

primo mandibularum maximo; epistomate paulo pallidiore 

quam fronte, valde inflato; antennis brunneis, albo-annu- 

latis, 18-articulatis, articulo basali maximo, secundo bre- 

viore quam tertio quartoque junctis; ore pedibusque pallidis, 

tibiis fuscis, articulis tribus brevioribus tarsorum pure albis; 

ventris segmentis obscure brunneis, medio pallidioribus; pro- 

thorace quadrangulari, antice elevato, postice augustiore, 

medio paulo incurvato; scutis dorsalibus meso-et metathoracis 

postice bifidis, processibus breviter acuminatis. 

Long. c. alis. 16—16,5, corp. 8 —9, expl. alar. 28—29, 

long. alæ 13— 14, lat; ale 3,5—3,9 mm. 

Camerun, Kribi, Dec. 1888 coll. Morgen(?); Camerun, Yaunde, coll 

ZENKER, Mus. Berol. 
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Eutermes arboricola n. sp. 

Imago alata: nigricans, alis fuliginosis, subcosta nigricante, 

venis totis valde distinctis, capite parvo antice triangulari, 

paulo excavato, puncto medio parvo impresso, fronte appla- 

nato, epistomate inflato, paulo dilutiore quam fronte, dente 

primo mandibularum maximo; antennis 15-articulatis, articulo 

basali maximo, cylindrico, magnitudine trium sequen- 

tium, secundo cylindrico magnitudine fere tertii et quarti, 

tertio paulo minore quam quarto, ceteris apicem versus 

paulo majoribus et magis rotundatis; ore pallido; pedibus 

nigricantibus; segmentis abdominis brunneis, fusco adumbra- 

tis, subtus medio pallidioribus; prothorace semicirculari, 

postice applanato et paulo incurvato; scutis dorsalibus meso-et 

metathoracis postice bifidis, processibus breviter acuminatis, 

paulo rotundatis. 

Long. c. alis 11—12, corp. 6—6,5 expl. alar. 20—21, 

long. ale. 8,5;—9,s, Jat ale 2,2 mm. 

Camerun, Bonge, coll. SJÖSTEDT, 1891, Mus. Holmie. 

Eutermes chrysopleura n. sp. 

Imago alata: Æ. Jlatifronti Sjosr. maxime affinis sed late- 

ribus — in femina — aurato-villosis, pedibus antennisque 

flavescente-albidis, segmentis ventralibus pallide brunneis, 

antennis 13(?)-articulatis distinguendus. (ale desunt). 

Camerun, Victoria, coll. BucHHozz, Sept. 1873, Mus. Greifswald. 
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BIDRAG TILL EN BILD AF SKANES INSEKTSFAUNA. 

AF 

C. D. E. ROTH. 

(Forts. från årg. 17, 1896, sid. 278.) 

Torfmossarna s. och s.o. om sjön voro företrädesvis rika på 

såväl arter som individer. Här funnos på större djup Dytiscus 

latissimus L. samt närmare stranden Macrodytes dimidiatus 

BERGSTR., circumcinctus Aur., marginals L., lapponicus GYL. 

(ett ex. blott) och punctulatus FABR.; vidare togos här Rantus 

notatus FABR., bistriatus BERGSTR., collarıs Payk., Eriglenus 

femoralis Payx., Gaurodytes Sturmi Scuonu., uliginosus FABR,, 

congener PAYK., chalconotus Panz. och affinis Payk. samt af 

Hydroporus: I-striatus IıL., granularis L., dorsalis FABR., rufi- 

frons Durr. (sparsamt), erythrocephalus L., som liksom palustris 

L., var ytterst talrik, i motsats till odscurus STURM, Zristis Payk., 

vittula ER. och wmbrosus GYL., hvilka voro rätt sparsamma. 

Af JIlybius funnos här ater D.G., similis Tuoms., obscurus 

Marsu.°), chalybeatus Tuoms., guttiger GYL., och œnescens 

TuHoms,, den senare talrikast. 

Vidare fångades här Colymbetes Grapet GYL., Gaurodytes 

bipustulatus L., Limnebius truncatellus PAYK., Berosus luridus 

L., Hydrous caraboides L., Hydrobius fuscipes L., Laccobius 

minutus ].., Philydrus nigricans ZEIT., marginellus FABR., ovalts 

THoms., (ny för faunan). Helochares * lividus Forst., Anacena 

carinata Tnoms., Cyclonotum orbiculare Fasr., Gyrinus marinus 

GYL., och mznutus Far. 

Af Hemiptera togos Notonecta furcata FABR. i stor mängd, 

under det att glauca L., här var sparsam, Corisa Sahlbergi Fies., 

Falleni Fiee., striata Vies, fossarum FALL., samt den for första 

5) Den senare skiljes säkrast fran similis genom Hbüs posticis intus 

margine tantum spinulosis, då däremot similis har tib, post. etiam medio spinulosis. 
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gången i Sverige funna cavzfrons THOMS., jämte de förut såsom 

sällsynta ansedda eller i Skåne ej förut anträffade Donsdorffi 

FALL. och coleoptrata Far. Under häfningen besvärades man 

ofta af honorna till Hematopota pluvialis L., Chrysops cecutiens 

L., relzctus MEIG., pzctus Meic., guadratus ME\G., samt sepulcralis 

Fagr. Zabanus bovinus L., tropicus L., bromius L. samt 

rusticus L., hvilket släktes arter voro mindre talrika och ej sa 

näsvisa som de förenämnda, men desto besvärligare voro »myg- 

gen» Szmulia reptans L. och ornata FRIES, som hälst stucko 

på halsen och under skägget, under det att Culex pipiens L. 

och cantans MEIG., höllo sig isynnerhet till händer och knän, 

hvarest de med lätthet genomstungo byxtyget. Men odrägligast 

voro Ceratopogon nitidus Maca., venustus MEıG. och pulicarius 

L., som inkröpo i ögonvrårna och förorsakade röda inflammerade 

ögonlock m. m. 

Af öfriga Diptera observerades här Stratiomys furcata FALL., 

nigrita FALL., hydroleon I. och veridula FALL., Thereva ple- 

beja L., Cyrtoma spuria FALL., Hilara maura FABR., pilipes 

ZETT., liftorea FALL., Rhaphium hamatum ZETT., Dolichopus 

ungulatus FABR., planitarsis FALL., nitidus FABR. och curvipes 

Farr. För öfrigt funnos här Chrysophila atrata FABR., Atherix 

crassicornis PRET., Sericomyia borealis FALL., Volucella pellu- 

cens L. och Syrphus intricarius L., Helophilus frutetorum MEG , 

lineatus FABR., Cordylura albipes FALL., pubera L., spinimana 

FALL., Oscinis nasuta GMEL., tentopus MEIG., cerceris FALL., Agro- 

myza nigripes MEIG., flaveola FALL., obscurella FALL., Chlorops 

denticornis Puz., Lonchoptera lutea Panz., cinerella ZETT., 

Phytomyza nigripennis ZETT., geniculata MACQ., lateralis FALL., 

Hirtea Fohannis L., Dilophus vulgaris Meıc., Corethra plu- 

micornis FABR., Chironomus annularıus MEIG., tendens FABR., 

byssinus SCHRNK, Zanypus venosus MEIG., culiciformis FABR., 

samt af de s. k. »harkrankarna» Æyzoptera flavescens L., Lim- 

nobia marmorata MEIG., ferruginea MEiG., nubeculosa MEIG., 

Tipula varipennis HFFMG, vernalis MEIG., ochracea L., palu- 

dosa MEIG., lateralis MEıc., latipennis MEIG., pruznosa MEIG. 

och migra L. 

Karr och dammar hyste, utom de förut nämnda, Acz/zus sul- 

catus L., canaliculatus Nicou., den senare i ringa mängd. 

8 
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Graphoderes bilineatus D.G, cinereus L. (talrik), zonatus 

Panz. (ymnig), Hydaticus punctipennis ”THOMS., levipennts 

THOMS., & (ny för vetenskapen), Hiibneri Fasr., Gaurodytes 

Sturmi SCHÖNH., bipunctatus Fasr.,chalconotus PANz., affinis 

PayK., Haliplus lineatocollis Marsu., foveostriatus THOMS. 

(ny för faunan), ruficollis D.G., fulvus FABR., flavicollis STURM, 

variegatus STURM, äfven ny pa den tiden liksom /ineatus AUBÉ 

och slutligen obliquus FABR., som här var talrik och mest höll 

sig till Chara-vegetationen. Vidare furnos här Hyphydrus ferru- 

gineus L., Hygrotus inequalis FABR., reticulatus FABR. (den 

senare sparsamt), Coelambus confluens FABR., picipes FABR., Hy- 

droporus geminus YABR., pictus FABR., dorsalis FABR. (ett ex.), 

halensis FABR., (då ny för faunan), planus FABR., pubescens GYL., 

obscurus STURM., Zristis PAYK., umbrosus GYL., samt lineatus 

Fasr., Noterus crassicornis Fasr., Laccophilus minutus L. 

Dessutom observerades Hydrena riparia KUGELL., <Aszobates 

prgmeus FABR., Hydrochus 3 arter, af hvilka carinatus GERM. 

da var ny för faunan, liksom Zelophorus strigifrons THOMS., 

planicollis THoMs., eneipennis 'THOMS., manus STURM, pumilio 

Er. (2, ex.),. Ödrevicollis THOMS., och utom dess de äldre, all- 

manna arterna. Laccobius minutus I. var mer fätaligt represen- 

terad. Philydrus testaceus FABR., melanocephalus FABR., nigrt- 

cans ZETT., (förut funnen blott i Lappland), Znochrus bicolor 

PAYK., Anacena carinata THOMs., förut tagen for globulus PAYK., 

som ej. är funnen i Skåne. Chetartria seminulum PAYK. samt 

Parnus prolifertcornis YABR. och aurzculatus ILL., den se- 

nare sparsamt uppträdande. 

Af Hemiptera erhöllos Naucoris cimicoides L., Nepa cinerea 

L., Corisa Falleni YıEB., striata FABR. samt hieroglyphica FIEB. 

Vid brädden på dammarna sutto på vassen Donacıa lemna 

FABR., sagittarie FABR. (på Iris), linearis HoPPE (pa Helo- 

charis. palustris), Hippodamia 13-punctata \.., Anısosticta 19- 

punctata L., och hoppade 7etrix subulata L 

Af Odonata fångades Libellula depressa L., 4-maculata L., 

scotica Donov., Aeschna pratensis MüL., Calopteryx virgo L., 

splendens Harris, Lestes nympha SELYS, sponsa HANSEM., 

Agrion cyathigerum Cuare., hastulatum CHARP., pulchellum 

v..d. LIND: samt elegans v. d. LIND: | 

Entomol. Tidskr. Arg. 18, H. 3 (1897). 9 9 
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Bland Phryganide må nämnas Neuronia striata L., Phryganea 

grandis L., 2-punctata Retz., Dasystegia variegata FOURCK., 

Agrypnia pagetana Curt., Grammotaulius nitidus MÜLL., 

nigropunctatus RETz., Glyphotachus pellucidus RETz., Gonotau- 

lius vittatus FaBR., Limnophilus rhombicus L., flavicornis 

FABR., decipiens KoL., marmoratus Curt., griseus L., lunatus 

Curt., flavus L., affinis CURT., 2-maculatus 1... 2-punctatus 

Curt., sparsus CuRT., Anabolia nervosa T.EACH, Halesus inter- 

ruptus Zevt., Chetopteryx villosa FABR., Notedobia ciliaris 

L., Lepidostoma hirtum FABR., Molanna angustata CuRT., 

Leptocerus fulvus RAMB., bilineatus L., Mystacides nigra \., 

longicornis L., och Crunophila nubila ZETT. 

Af Diptera syntes här Thereva nobilitata FABR., Chryso- 

phila atrata FABR., Microphora clavipes Meıc., Stratiomys 

nigrita FABR., Tachydromia bicolor YABR., annulata FALL., 

assimilis FALL., Hilara gallica FALL., maura FABR., pilipes 

FALL., littorea FALL., Empis livida L., vernalis MEiG., Rham- 

phomyia sulcata FALL., Hydrophorus nebulosus FALL., Rhaphium 

caliginosum Meıc., Dolichopus brevipennis MEIG., pennitarsis 

FALL., pennatus MEIG., germanus WIEDEM., @rosus FALL., scambus 

FALL., pulicarius FALL. Helophilus. lineatus Fabr., Syrphus 

arbustorum Panz., anthophorinus FALL., Scæva nitidicollis ZETT., 

corolle FABR., balteata D.G., lunulata MEiG., guttata MEIG., 

manicata MEiG., clypeata Mric., albimana FABR., mellina L., 

Eristalis vernalis FALL., variabtlis Panz., vicina STÆG., Chry- 

sogaster viduatus L., Syritta pipiens L , Ascia podagrica FABR., 

4-punclata MeEıG., Lispa tentaculata D.G. Vidare observerades 

Ephydra palustris FALL., Notiophila stagnicola MACQ., guttata 

FALL., Octiphila juncorum FALL, Cordylura pubera ZETT., 

nigrita FALL, Limosina limosa FALL., Scatomyza scybalaria 

L., spurca Meia., Oscinis glabra MFiG., cornuta FABR., Agro- 

mysa reptans FALL, nigripes MEIG., maura MEıG , Lonchoptera 

thoracica Meıc., trilineata Stma., Phytomyza obscurella FALL. 

och flavoscutellata FALL. | 
Af s. k. »mygg» funnos här Hirtea clavipes MEIG., Culex 

annulatus VABR., Chironomus plumosus L, riparius MEIG., 

byssinus SCHRNK, Janypus nebulosus MEIG., varius FABR., 

melanops MEiG., Ceratopogon nitidus MAcQ., femoratus FABR, 
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Erioptera maculata, MEıc., Limnobia ferruginea, MEIG., 

Tipula gigantea SCHRNK, fascipennis MEIG., oleracea L., prui- 

nosa MEIG., nigra L., Pachyrhina histrio FABR. — Hydrometra 

najas D.G., och lacustris L., hvilka två senare jämte den stora 

spindeln Dolomedes fimbriatus CLRCK skyndade sig att hinna fort 

till motsatta sidorna af dammarna. I en liten djup kärrhåla gre- 

pos Cymatopterus striatus L. och Paykulli ER. ej förut an- 

märkta för Skåne. 

I den från sjön utflytande lilla ån lefde Haliplus fluvia- 

tilis Auge, Hygrotus reticulatus FABR. (talrik), Hydroporus pic- 

tus FABR., depressus FABR., lineatus FABR., Noterus sparsus 

MARSH. (ny för faunan), Zaccophilus hyalinus D.G., Graphode- 

res bilineatus D.G., Hydaticus punctipennis THOMs., Cymatopterus 

fuscus L., Ilybius ater D.G., uliginosus L., fenestratus FABR., 

Platambus maculatus GYL., och på undre sidan af näckrosens 

blad sutto Hydrena riparia KUGEL., äfvensom åtskilliga ex. Acro- 

loxus lacustris L. och stora glasklara äggklasar af Linnea 

stagnalis 1, och Planorbis corneus L. samt på öfre sidan af 

samma växt Galeruca nymphee L. jämte en mängd af dess lar- 

ver, som åto små hål i bladen, så att dessa fingo ett sållikt ut- 

seende. Här växte äfven Butomus umbellatus L., Alisma plan- 

tago L., och fris pseudacorus 1., hvilken sistnämnda var till. 

håll för den sällsynta Aphtona coerulea Payx., Donacia affinis 

Kunze och Selandria serva FABR., då däremot Alisma var 

näringsplanta för Aydronomus alismatis Marsu., Tanysphyrus 

lemnæ FABR., Dagous cylindrus PAYK., lutulosus GYL. och /uto- 

sus GYL. 

Af Phryganide observerades har O/igostomis reticulata L., 

Neuronia striata L., Phryganea grandis .., Dasystegia obsoleta 

HAGEN, Glyphotelius pellucidus RETZ., Limnophilus politus 

M'LACHL., auricula CURT., fuscicornis RAMB., Anabolia lavıs 

ZETT., Micropterna lateralis ST., Goera pilosa FaBR., Molan- 

na palpata M'LACHL., Leptocerus semilis Burn., dissimilis 

STEPH., Åetesis lacustris Pict. och Hydropsyche neva Kou. 

Af Diptera visade sig Helophilus transfugus L., Sceva 

albostriata FALL., sexguttata MEIiG., peltata MEIG., ocymi FABR., 

scalaris FABR., Eristalis flavimana MEIG., vicina STEG, Chry- 

sogaster metallicus FaLı., Ephydra aquila FALuL., stagnalis FALL., 
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Notiophila stagnicola Macg., Cordylura albipes FABR., livens 

FABR., Zarsea FALL., Sciomyza glabricula FALL., pallida FALL., 
obtusa FALL., ventralis FALL. cinerella FALL., Sepedon sphe- 

geus FABR., Heffneri FALL. (sparsamt), Zetanocera reticulata 

FABR., marginata FABR. (rar), umbrarum L., ferruginea FALL., 

arrogans Muia., elata Fasr., dorsalis Fasr., Sepsis Fallent 

Stac., Calobata cphippium Fasr., Oscinis nasuta GMEL., brun- 

nipes ZETT., cornuta FALL. glabra MEiG., Agromysa luctuosa 

MEIG., obscurella FALL., maura Meıc., Lonchoptera 3-lineata 

STÆG., cinerella ZETT., Phytomyza nigripennis FALL., affinis 

FALL., Rhyphus punctatus Fapr., Culex annulatus FABR., an- 

nulipes Zevy., Corethra plumicornis FABR., Chironomus plimo- 

sus L., annularius MEiG., riparius MEiG., aprilinus MEIG., ve- 

nustus FRIES, rufipes L., sylvestris FABR., tendens Fasr., Ta- 

nypus nebulosus MEiG., culiciformis FABR., monilis L., carneus 

FABR., Ceratopogon venustus MEIG., pulicarius L., Psychoda 

phalenoides L., palustris MEıc., den sistnämnda alltid pa So/a- 

num dulcamara XL. — Af harkrankar observerades Zrzoptera 

flavescens L., Pedicia rivosa L. (blott 2 ex.), Zzmnobia 

punctata Mria., Ptychoptera paludosa MkıG., och contaminata 

L. samt 7zpula nigra L. och Pachyrhina pratensis L. 

Vid en kvarndam vid dämmet, där vattnet forsade ned, ficks 

den vackra Dramous cocrulescens GYL. (10 ex.), Parnus auri- 

culatus 11, Cortsa distincta FieB., Perla caudata., Chloroperla 

gramatica Scov., Chimarrha marginata L. samt Szalis lutaria 

L. (den senare 1 största mängd). 

Under smastenar i forsen sutto E/lmis œneus MÖLL., Volk- 

mart PANZ. (1 ex.), Zimmius tuberculatus MÜLL. samt Ancylus 

fluviatilis MÜLL. (ej sparsamt). 

Uti kvarndammen växte ymnigt Myrzophyllum spicatum I. 

och alternifolium D.C., Hottonia palustris L. samt Batrachium 

aguatile Wım., hvilka äfvenledes förekommo i fortsättningen af 

ån, som däraf var nästan uppfylld, utom på några ställen, där 

Lemna polyrhisa inkränktat platsen. Pa sist nämnda växt togos 

flera ex. af den. lilla Zanysphyrus lemne FABR. På Myrio- 

phyllum sutto Rhinoncus velatus BECK. (ny för Skåne), leucoga- 

ster MARSH., notula GYL., och 4-cornis GYL. — För öfrigt upp- 

trädde här Prasocuris phellandri L., Phedon armoracie L., hvil- 
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ken eljest finnes oftast pa Nasturtium officinale Br., äfvensom 

Hydrothassa hannoverana FABR. och marginella L. Uti en 

stenig, nästan uttorkad bäck, som slingrade sig ner från en när- 

liggande skogsbacke, lefde i själfva slammet och under stenarna 

Gaurodytes guttatus PAYK. (ej förut anträffad i provinsen), Zrechus 

rubens FABR., (2 ex.), Lesteva bicolor FABR., Stenus 2-punctatus 

ER., och Zmpressus GERM. 

Sydost från »Östersjön» påträffades under gåendet till ett 

större ljungfält, under några stenar vid vägen 1 ex. af den säll- 

synta Goerius cyaneus PAYK. 

I nedra ändan af ofvannämda fält låg en liten, nära uttor- 

kad dam med torfbotten, hvarest den i Skåne okända Derosus 

@riceps ER. anträffades, tillika med Hydroporus I-striatus ILL., 

pubescens THOMS. och zzgrzta ER., den senare vida sparsammare 

än pubescens, hvilken uppträdde i mängd med diverse varieteter, 

äfvensom Gyrinus minutus FABR., Corisa moesta FIEB., Se- 

mistriata FIEB., m. fl. allmänna arter. 

I slam vid dess kanter npptäcktes den för faunan nya Dem- 

bidium humerale STURM, tillsammans med obliquum STURM, 

Bradycellus cognatus GYL., förut ej funnen så sydligt (men blott 

ett ex.), placidus GYL., tämligen talrik, Stenolophus Gyllenhali 

THOMS. i mängd samt I ex. af den af THOMSON beskrifna drun- 

nipes STURM., hvilken dock ej är den rätta arten, ty Örunnipes 

STURM (enligt tyska ex.) har gröfre antenner och deras articulo 

ultimo obtuso fronteque inter oculos granulis 2 instructa, hvar- 

för jag för var art vill föreslå namnet Thomsoni. 

Vidare samlades här Zlaphrus nliginosus FABR., Blethisa 

multipunctata L., Bembidium pallidipenne Iıı., Heterocerus 

Jusculus N. KiEs., liksom Dyschirius œneus DEJ., da nya för 

faunan, samt Phrlonthus atratus Grav. Stenus humilis Er. och 

oculatus GRAV. 

Af Hemiptera syntes här blott Lygwus tlymi WOLFF, Salda 

litoralis L. och lateralis FALL. 

På. ett längre bort i väster beläget större ljungfält, som var 

helt gult af Genzsta pilosa L., funnos några djupa s. k. potatis- 

grafvar, hvarigvoro nedfallna Carabus catenulatus ScoP., arvensis 

FABR., #emoralis MüÜLL., cancellatus ILL., nitens L., Anchome- 

nus ericeti Panz., Feromia lepida FABR., Amara fulva D.G., 

13 



134 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1897. 

bifrons GYL., Acrolocha striatum GRAN, Lacon murinus L., 

Corymbites castaneus L., pectinicornis L, @neus L., Limonius 

cylindricus PAYK., nigripes GYL., Bructeri FABR., Negastrius 4-pu- 

stulatus FABR., Crypticus quisquilius L., Opatrum sabulosum L., 

Microzoum tibiale Fasr., Mordellistena pumila GYL., Notoxus mo- 

noceros L., Apion frumentarium L.,marchicum Hest, humile GERM., 

vicinum KIRB., exvi KIRB., lof KIRB., confluens KIRB., virens HBST, 

wthiops Hest, Sztones sulcifrons THUNB., fibialis HBST, brevicollis 

SCHÔNH. (ny för faunan), /Zmeatus 1,, Phyllobius viridicollis 

FABR., pyre L., Otiorhynchus raucus FABR., ovatus L., nigrita 

FABR. (1 ex.), Zrachyphloeus rostratus Tuoms., Cleonus sulciro- 

stris L., Phytonomus murinus FABR., polygoni L., nigrirostris 

FABR., Rhinoncus z-tuberculatus ENT. H., castor FABR., Ama- 

/us scortillum Hest. Ceutorhynchus floralis PAYK., eric@ GYL., 

contractus MARSH., Gymmnetron collinus GYL., pascuorum GYL. 

Af Hemiptera togos Odontoscelis scarabæoides FABR., Cyd- 

aus morio L., Berytus clavipes FABR., Lyg@us pint FABR., nu- 

bilus FALL. rusticus FALL., JLingis humuli FABR., Zosmenus 

capıtatus WOLFF, Cercopis campestris FABR., Ulopa scanica FALL., 

Cicada rustica Fasr., 2fasciata L., Deltocephalus pascuella 

FALL. och Zyphlocyba aurcola FALL. 

I ett s. k. bjérkekarr öster fran sjön fanns en liten torfdamm 

med ockragul dybotten och i kanterna bevuxen med Carex acuta 

L., stricta GooD., vesicaria L., ampullacca Goop. m. fl. arter, 

hvarest, sedan hafningen grumlat upp vattnet, en mängd Häirudo 

medicinalis I. uppträdde simmande med vagformiga svängningar 

upp och ned, samt på själfva vattenytan sprungo eller hoppade 

Hebrus pusillus Fasr., Salda marginalis FALL. och elegantula 

FALL. — Har npptäcktes de lika egendomliga som sällsynta Staphy- 

linsläktena Acylophorus, med arten Wagenschzeberi v. KıEs., och 

Tanygnathus terminalis KR. den sistnämnda dock endast i få 

exemplar, bägge nya för faunan. De lefde egentligen vid röt- 

terna af starrgräsen, men, sedan dessa vid håfningen blifvit i 

hög grad nedtrampade, uppkröpo de på stråna och axen, hvarest 

de i det starka solbaddet utbredde sina flygvingar för att fly till 

andra, mer fredliga ställen af kärret. Äfven anträffades Stems 

plantaris ER., tempestivus Er., Phalacrus substriatus GYL., ca- 

ricis STURM samt den genuina Zachyporus ruficollis GYL. (x ex); 
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denna far ej förblandas med 7. /ransversalis GRAV., som ej ar 

sällsynt pa fuktiga ställen. — Äfven togos här den i Skane förut 

okända Longitarsus nigerrimus GYL. (5 ex.) jämte Hippuriphila 

Modeeri L., samt Rhinoncus comari Hest och Tanysphyrus 

lemne Fapr. — På bladen af björk sutto Coeliodes rubicundus 

Payk., subrufus Hsst, Orchestes scutellaris FABR. i åtskilliga 

varieteter, s/zgma GERM.; på grenarna sutto Drachytarsus sca- 

brosus FABR., ny för Skåne (7 ex.), jämte en singulier varietet af 

Coccinella 7-punctata L., hos hvilken fläckarna voro hopflytande 

till en vinkelformig teckning. D. scabrosus lefver som parasit 

på Coccus betule \.., som här fanns i stora partier liksom Äe- 

duvius annulatus TT, hvilken sprang muntert omkring, jagande 

sina likar; den andra Brachytarsus-arten, varius FABR., är pa- 

rasit på Coccus quercus L., som ofta sitter i barkspringor pa 

gamla ekar, och ej är allman i Skane, men åtskilliga författare 

uppgifva, att den skulle forekomma 1 barrskog, hvilket jag aldrig 

sett vara förhållandet, om ej ek finnes i närheten; dessutom vet 

jag ej någon Coccus-art, som lefver på vara barrträd. Möjligen 

döljer sig härunder en liknande art, hvilket bör närmare under- 

sökas af dem, som äro i tillfälle att ägna saken en närmare gransk- 

ning. Elater pomorum GERM. var här ej sällsynt, men af pre- 

ustus FABR. kunde endast 2 st. finnas bland ett 30-tal af den 

förra. 

Af Trichoptera forekommo här ÖOligostomis reticulata L. 

och clathrata Kor., tillika med den ej ofta påträffade Veuronza 

striata L. = ruficrus Scop. 

Af Hymenoptera funnos här Crmbex brevispina THoms., 

Trichtosoma sorbi Rarz., vitelline ., Hylotoma enodis \.., 

ustulata L., Nematus De Geert Kı., pallipes Fair, Blenno- 

campa betuleti Kı., Poccilostoma candidata Fair., Macrophyia 

72-punctata L., Mesoleius facialis Grav. 

Af Diptera syntes har Microdon apiformis DE GEER, Chry- 

sotoxum arcuatum L., Sceva alneti Fair, Dolichopus maculi- 

fennis Leit. och nzgriplantıs STANN., båda i fa ex. — Längre 

i söder härifrän ligger en backe, bevuxen med ek, asp, björk 

och hassel, «sluttande mot söder, hvarest förekommo Frscarıa 

vulgaris R. och Trifolium montanum L., på den senare togos 

Ocdemera flavescens L., virescens 1, Apion trifoli L, Phyto- 
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nomus dissimilis Hpst., Clythra longimana L. samt Lycena 

minima Furss.., Pieris daplidice L. och Hesperia lincola Scriba. 

På Viscaria observerades 7ychius viscarie L., Miarus 

granunis GYL. (3 ex.), Papilio machaon L., Macroglossa bom- 

byliformis Esp. och Dombylius pumilus Mric. På Potentilla 

argentea 1. träffades /ychzus potentillæ GERM. och vid hafning 

erhöllos Apzron affine Kirey, vzcinum Kirry, varipes GERM., assi- 

mile KirBy, Stones flavescens Marsu., brevicollis SAHLB, Po- 

lydrosus undatus Fawr. och cervinus L., Phyllobius argentatus 

L., Phytonomus miles Payk., variabilis HBst, Dorytomus tor- 

trix L., affinis PAYK. och pectoralis Pnz., den senare sparsamt, 

samt Dalaninus brassice KaABr., Coeliodes quercus FABR., Ceu- 

torhynchus quercicola FABR., punctiger SAHLB., Sulcicollis PAYK., 

Orchestes scutellaris FABR., rusci HBsT, signifer GYL., Lychius 

picirostris FABR., Mecinus pyraster Hest, Gymnetron collinus 

GYL., pascuorum GYL. och Zabrilis Hest, den senare liksom 

collinus sparsamt, 

Vid backens sluttning förekom Zrzchera arvensis SCHRAD., 

som med begärlighet uppsöktes af Awdrena Hattorfiana FABR., 

cingulata FABR. samt cineraria L., den senare tyckte dock bäst 

om lingonets blommor. 

Cryptocephalus bidens Tuoms. försmädde ej häller denna 

växt, tills hans älsklingsplanta Hypocheris maculata L. kommit 

i blom; äfven syntes har Bombus subterraneus L., muscorum L., 

sylvarum T., Ahypnorum 1., och omkring de torra nedhängande 

grenarna af en stor asp svärmade den besynnerliga flugan med 

det lilla hufvudet och den stora blasformiga abdomen, Acrocera 

globulus PNz., och pa stammen af samma asp sutto Xy/ofa fe- 

morata L. in copula och de lifliga, snabbt hoppande Artus /a- 

status CLERCK och cupreus WALCK., under bark af andra aspar 

togos Dorytomus tremule PAK. och bzfuberculatus Zevr. Längre 

ned uti dalen vidtog en stor, delvis fuktig äng, bevuxen med 

yngre björkar, mest 1 buskform, i hvars tätaste snår den vackra 

och med sin märkliga pistill, (som liknar en utdragen »/rgua 

spiralis» hos fjärilarna), ökända Sarothammus scoparius WIMER. 

växte fullkomligt vild; dess stora gula blommor, som /hecla 

rubr L. och Lycena argus 1. med förkärlek undersökte, bildade 

skönt afbrott mot björkens hvita grenar och mörkgröna blad. — 
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På den omnämnda Papilionaceens blad sutto Zurycreon verticalis 

L., Grapholitha ulicetana Haw., äfvensom Vanessa Jo L., som 

ofta satte sig i toppen af den höga, strutformigt växande »Orm- 

bunken» Strutiopteris germanica WILD., och mellan stenar, äfven 

på fuktig botten, förekom den mindre vanliga Llechnum spicant 

RorH, hysande ett »par copulatum» af den sällsynta Cassida 

thoracica FABR., som genast anammades. 

I blommorna af Campanula rotundifolia L. och persicı- 

folia L. inkröpo och kvarblefvo en längre eller kortare stund Cz- 

lissa hemorrhoidalis FABR., som därigenom var lätt fångad, lik- 

som den där alltid befintliga Miarus campanule L. — Under 

lossnad bark på ek påträffades 1 ex. af den rara Philonthus 

fuscus Grav. (ny för Skåne), Hadrotoma marginata PAYK., Ptr- 

nus rufipes FABR., bidens Ouw., puosus STURM, Ptilinus pecti- 

nicornis L., Dorcatoma flavicornis FABR., Lyctus canaliculatus 

Fasr,, Nematodes procerulus MANNERH., Corymbites cinctus 

Pavk., later tibialis. Lac., ny för Skane, samt 1 ex. af 

den för Sverige nya arten Zenxebrio opacus Durr., samt 15 

ex. af den vackra Hypulus quercinus PAYK.; vidare Mycetochares 

flavipes Fasr., Ernocharis barbata Latr., Rhinosimus plani- 

rostris Fasr, Scolytus intricatus Ravz. samt Callidium varia- 

bile L. 

Där barken någon tid varit bortfallen sutto A/yxcolus 

chloropus Fasr. och i de där växande hvita, täta svamparna 

lefde och utvecklades Æ/edona agaricola FABR., Pentaphyl- 

lus testaceus Fasr., samt af Czs-arterna boleti FABR., mı- 

cans -FABR., comptus GYL., festivus PNz., bidentatus OLıv. och 

Rhopalodontus perforatus GYL. 

I »muddret» pa ihåliga gamla ekar funnos larver af Lucanus 

cervus L, Oryctes nasicornis L. samt vingfragment af Osmoder- 

ma eremita L. fran föregående höst. 

Pa den kring afsagade ekgrenar uppsvillda nya barken lade 

Cynips corticis L. sina ägg, kring hvilka bildades röda, koniska, 

ofta tätt sittande galläplen. 

»Fornade» ställen af lefvande ekar uppsökte Crecus tesse- 

latus FABR., som brukar bulta med mandiblerna, hvarvid ett doft 

ljud uppkommer, som liknar det s. k. »dödsuret», som man ofta 

får höra 1 boningsrum; detta senare frambringas dock af ett litet ving- 
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löst djur, Zachesilla fatidica L., som slår abdomen mot en trä- 

flisa, lossnad tapet e. dyl. — En annan, äfven till ?soczdæ hö- 

rande form, Clotilla ingulina Heyy. förorsakar äfven ett det 

förras liknande ljud, liksom Azropos pulsatorius L, som stun- 

dom föröfvar ätskillig skada i insektsamlingar och ofta äfven i 

herbarier. 

Bruka insekter leka? Mr JAMES Weir söker besvara 

denna fråga uti »The American Naturalist» för oktober 1894 

genom att anföra flera observationer, hvilka han anser bevisa, 

att äfven vissa lägre djur förlusta sig genom lekar. Först om- 

nämnes en del myggors sed att utföra s. k. danser, då de i stora 

svärmar äro församlade, hvarvid de röra sig om hvarandra i luf- 

ten. Mr WEIR anser, att dylika svärmar icke kunna uppstå i och 

för parningsangelägenheter, då det vid de undersökningar, som haf- 

va gjorts vid olika tillfällen, visat sig, att individerna bestått af en- 

dast honor. Vidare påpekar han naturforskares iakttagelser an- 

gående myror, hvilka samlats i stora massor ofvanpå sina bostä- 

der och där uppfört sig på ett sätt, som endast kan få namn af 

festsammankomster eller lek. Han har dessutom iakttagit hur en 

fluga utförde ett slags skämt med en annan af sina gelikar samt 

hur nyckelpighonor öfverlämna sig åt verkliga förlustelser. Det 

återstår likväl, säger författaren, mångfaldiga observationer att 

göra i denna väg, men iakttagaren må akta sig för att därvid 

förirra sig på fantasiens eller suppositionernas område. 

Sven Lampa. 

18 
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BEMERKUNGEN 

ZU DEN VON J. Car. Fasricius AUS DANISCHEN SAMM- 

LUNGEN BESCHRIEBENEN LEPIDOPTEREN 

VON 

CHR. AURIVILLIUS. 

LinNEs Schüler, der berühmte dänische Entomologe J. CHR. 

FABRICIUS, hat in seinen wohlbekannten, entomologischen Arbei- 

ten eine grosse Anzahl von Lepidopteren als neu beschrieben. 

Die meisten dieser neuen Arten waren nicht in seiner eigenen 

Sammlung, die noch in Kiel aufbewahrt ist, vertreten, sondern 

stammten aus verschiedenen fremden Sammlungen, welche von 

FABRICIUS durchgesehen und bestimmt wurden. Die Typen sind 

darum jetzt theils verloren gegangen theils in mehrere ver- 

schiedene Museen zerstreut worden. Unter diesen von Fa- 

BRICIUS benutzten Sammlungen waren auch mehrere dänische 

Privatsammlungen, welche später alle direkt oder indirekt mit 

den Sammlungen des zoologischen Museums der Universität in 

Kopenhagen einverleibt wurden. 

Dort sind die Schmetterlinge der alten Sammlungen noch 

für sich aufbewahrt. Während meiner Reisen in den Jahren 

1892—1894 konnte ich mich eine längere Zeit in Kopenhagen 

aufhalten und benutzte diese Gelegenheit um die FABRICIUS-schen 

Schmetterlingstypen genau zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen lege ich hier dem Publikum vor, bedaure aber, 

dass ich wegen Ermangelung von Litteratur und Vergleichungs- 

material nicht alle Arten vollständig deuten konnte. 

I 
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Die dänischen Sammlungen, welche von FABRICIUS in seinen 

Werken angeführt werden, sind die Sammlungen von THOTT (Mu- 

seum Tottianum), SEHESTEDT, TÖNDER-LUND, ISERT, PFLUG, VAHL 

und (?) DALDORFF (wohl nur zum Theil), 

Es ist mir eine angenehme Pflicht dem Doctor F. MEINERT, 

dem Inspector der entomologischen Abtheilung des zoologischen 

Museums in Kopenhagen, meinen wärmsten Dank für die Ge- 

fälligkeit, mit der er meine Arbeit befördert hat, auszusprechen. 

Die Deutung der N:o 254, 255, 257, 204, 267 und 268 

verdanke ich dem Herrn W. von HEDEMANN (vergl. Stettin. E. 

Zeit. 55 p. 280. 1894). 

Rhopalocera. 

1. Papilio mutius FAeR. Ent. syst. 327 p. 3 (n7o3)- 2777 

pilio polytes L. var. 2 romulus CRAMER. Das typische 

Stück stimmt beinahe ganz mit Moores Figur in Lepid. of 

Ceylon Tab. 59 fig. ı c überein. 

2. Papilio palinurus FABR. Mant. Ins. 2 p. 2 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 5 (1793) = Papilio brama GUERIN Rev. 

Zool s (HSPA SNES (TS 

In der Sammlung stecken zwei Stücke 1 œ und ı ®. 

Das ® stimmt nicht mit der Beschreibung und ist ein von 

P. crino FABR. Das oo dagegen entspricht völlig der von 

FABRICIUS gegebenen Beschreibung und auch GUERINS Be- 

schreibung und Fig. 4 des Mannes von Drama. DE HAAN 

betrachtete demnach mit Recht Drama als den wahren Pa- 

/inurus. Vergl. hierüher auch ROTHSCHILD in Novit. Zool. 

250... 387. 

3. Papilio manlius FABR. Suppl. Ent. syst. p. 422 (1798) = 

Papilio phorbauta L. ©. 

4. Papilio grachus FABR. |. c. (1798). Der Typus fehlt; 

nach der Beschreibung aber ohne Zweifel = P. phor- 

banta L. ©. 

5. Papilio alcibiades FABR. Mant. 2 p. 8 (1787); Ent. syst. 

3:1 p. 25 (1793). — Die zwei Typen sind einander ganz 

ähnlich und gehören, wie schon BUTLER richtig vermuthet 

2 
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hatte, der javanischen Form von P. antiphates CRAM. an. 

Sie weichen von EIMERS Figur 2 (Artbild. und Verwandt. 

der Schmett. Taf. 2) nur dadurch ab, dass sie etwas grösser 

sind (beinahe so gross wie Fig. 4), dass die innere Rand- 

binde nur bis zur Rippe 3 geht und nur durch diese Rippe 

mit der äusseren Binde verbunden ist, und besonders dadurch, 

dass die zwei schwarzen Querstriche vor dem Augenflecke 

am Analwinkel auf der Unterseite der Hinterflügel wie in 

Fig. ı und 3 deutlich getrennt und nicht zu einem Striche 

verschmolzen sind. Es verwundert mich sehr, dass EIMER, 

welcher die Antiphates-Formen so genau und ausführlich 

behandelt, der typischen, von CRAMER abgebildeten, sehr 

charakterischen Form keine Erwähnung thut. 

Papilio diocletianus FABR. Ent. syst. 3:1 p. 40 (1793). 

— Der Typus ist ein © und steht in der Mitte zwischen 

den Weibern von Danisepa Ramsayi Moore und D. rha- 

damanthus MOORE Lep. Ind. 1 t. 39 f. 1a und 2b. Ir 

ist fast so gross wie das 2 von Ramsayz, aber ohne blauen 

Schiller; die weissen Flecke der Querbinde der Vorderflügel 

sind kleiner als bei Ramsayz Moore, aber fast so gross 

wie bei dem von DE NICEVILLE (Butterfl. of India 1 t. 7 

fig. 11) abgebildeten Weibe, welches auch von MOORE zu 

Ramsay? hingeführt wird. Die weissen Striche der Felder 1 a, 

ıb und ıc der Hinterflügel sind schmäler und kürzer als 

bei Ramsayz, aber doch länger als bei Rhadamanthus 

MOORE, und der innere Strich der Zelle ıc ist mit dem 

Punktflecke vereinigt. Die Flecke der Zellen 2 und 3 sind 

dagegen nur so gross wie bei Moores Figur von Rhada- 

manthus. Ramsayt Moore und Rhadamanthus MOORE 

sind doch wohl nur Localrassen einer Art, die nach mei- 

ner Ansicht Zuploea (Danisepa) diocletianus genannt wer- 

den muss. 

Papilio claudius FABR. Mant. Ins. 2 p. 25 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 40 (1793). (non claudza Gen. Ins. p. 263, 

que est Agrzas!) — Zwei 99, die ganz mit der von DE 

NICEVILBE (Butterf. of India ı p. t. 8 f. 13) und MOORE 

(Lep. Ind. 1. t. 35 f. 1b) abgebildeten Form von Zuploea 

(Zrepsichrois) Linnæi Moore übereinstimmen. Claudius 
a 
2 
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FABR. gehört demnach nicht zu der javanischen Form, Æ. 

basilissa CRAM. 

Papilio diocippus Fapr. Ent. syst. 3:1 p. 51 (1793) = 

Hypolimnas misippus L. 9. 

Papilio haquinus FABR. Ent. syst. 3:1 p. 55 (1793). — 

Der Typus fehlt. Die von KIRBY angegebenen Synonymen 

sind jedoch wahrscheinlich richtig. 

Papilio odin FABR. Ent. syst. 3:1 p. 56 (1793). — Der 

Typus fehlt. Eine Aézsara, wahrscheinlich = A. echerius 

STOLL. 

Papilio euphon FABR. Suppl. Ent. syst. p. 423 (1798) = 

Euploca euphon AUCT. 

Papilio phaedon FaABR. Suppl. Ent. syst. p. 423 (1798) 

= Amauris phaedon AUCT. 

Papilio | jacintha FABR. Ent. syst. 3:1 p. 60 (1793) = 

Hypolimnas jacintha Drury, MOORE. Der Typus stimmt 

mit Moores Figur (Lepid. of Ceylon ı t. 30 f. ıa) gut 

überein, 

Papilio panthera FABR. Mant. Ins. 2 p. 39 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 75 (1793). = Ælymnias dusara HoRSF. var. 

lutescens BUTL. 

... Papilio rohria FABR. Mant. Ins. 2 p. 45 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 75 (1893). — Der wahre Typus fehlt und 

wurde durch ein ® von Lethe europa ersetzt. Nachdem 

ich die Beschreibung genau durchgelesen und mit den Fi- 

guren in Moores Lep. Indica verglichen habe, scheint es 

mir ganz sicher; dass FABRıcıus’ Art bisher unrichtig gedeu- 

tet wurde, indem er Lethe dyrta FELDER 9 und nicht Z. 

rohria AUCT. 9 beschreibt. Dies wird besonders durch fol- 

gende Worte bewiesen: »Anticæ fascia alba, quæ tamen 

marginem /ostzcum haud tangit» ;» Postice caudate»: Sub- 

tus — — antice — — ocellis tribus atris coeczs, posticæ 

ocellis sepfem, quinto majori coeco et tandem ultimis dua- 

bus connatıs». 

Lethe dyrta FELDER (MOORE Lep. Indica 1. t. 82 f. 3) 

muss demnach Z. rokria genannt werden und für L. rohria 

AUCT. (MOORE Lep. Ind. 1 t. 84 f. 2) schlage ich den Name 

L. confusa vor. 
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Papilio clelia Fapr. Ent. syst. 3:1 p. gt (1793) = Fu- 

nonia clelia CRAMER. 

Papilio atlita Fapr. Mant. Ins. 2 p. 37 (1787); Ent. syst. 

3:1 p. 97 (1793). — Der Typus fehlt. Nach BUTLER ist 

atlita eine Zerinos-Art aus Sumatra. 

Papilio pythia FABR. Ent. syst. 3:1 p. 116 (1793). = 

Gnophodes chelys FABR. 9. 

Papilio zingha FABR. Ent. syst. 3:1 p. 117 (1793). = 

Precis amestris DRURY. Der Typus stimmt ganz mit Fig. 

5 Taf. 2 Berlin. Ent. Zeitschr. 29. (1885) überein. 

Papilio liria FABR. Ent. syst. 3:1 p. 126 (1793), Zwei 

unter sich übereinstimmende Männer, welche zu der von DE 

NICEVILLE (Butterfl. of India 2 p: 124) mit den Worten 

»Next there is a larger form» etc. beschriebenen Form ge- 

hören. Auch CRAMERS alczthioe kommt der /rza sehr nahe. 

Die Mittelbinde auf der Unterseite der Hinterflügel ist bei- 

nahe verschwunden und nur durch weissliche Atomen ange- 

deutet und beiderseits violett angeflogen. 

Papilio cocyta FABR. Ent. syst. 3:1 p. 127 (1793). Nach 

genauem Vergleich der Beschreibungen und Figuren der vie 

len nahe verwandten Arten muss ich den Typus mit Zutha- 

lia cocytina HoRSFIELD (Zool. Journ. 5. t. 4. f. 3, 3a) 

vereinen. Die Flügel sind nämlich unten ockergelb ohne 

andere dunkle Zeichnungen als die Linien in der Mittelzelle 

der Vorderfliigel; die übrigen gewöhnlichen Zeichnungen 

sind ockergelb und nur wenig deutlich gegen den gleichge- 

färbten Grund. Auch #£. Plumer VoLL. scheint mir die- 

selbe Art zu sein. 

Papilio monina FABR. Mant. Ins. 2 p. 51 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 127 (1793), — Zwei SS, welche mit DISTANTS 

Figur (Rhop. Malay. t. 19 f. 5) von Zuthalia ramada (= 

surjas VOLL.) gänzlich übereinstimmen und ohne Zweifel zu 

dieser Art gehören. BUTLER führte wa FABR. zu der 

ganz verschiedenen Luthalia puseda MOORE. 

Papilio frobenia FABR. Suppl. Ent. syst. p. 425 (1798). Ist 

Neptis frobenia AucT. und stimmt mit MABILLES Figur 

(Hist. Mad. Lep. ı t. 20 f. 5, 6) gut überein. 

Papilio ilithuia Fasr. Ent. syst. 3:1 p. 131 (1793). — 

5 
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Zwei Stücke, von denen das eine mit CRAMERS Fig. C, D. 

Taf. 214, das andere mit den Figuren G. H. Taf..375 von 

CRAMERS Zolinice und mit BOISDUVALS, Moores und DE 

NICEVILLE’S Figuren übereinstimmt. 

Papilio pelea FABR. Mant. Ins. 2 p. 53 (1787); Ent. syst. 

321-p. 133: (1793). Der "Dypüs, "ein, ‘gehört entsehie- 

den der Zanecia pulasara Moore und nicht, wie BUTLER 

vermuthet hatte, der 7. palguna Moore an. 

Papilio serena FABR. Syst. Ent. p. 461 (1775). = eponina 

CRAM? Pap. Exot. t 268 f. €, D (1780). = —Aer@a terp- 

sichore L. Mus. Lud. Ulr. p. 222 (1764). 

Papilio sara FaBR.: Ent. syst. 321 'p. 167 (1793). = 

F[eliconius rhea CRAM. 

Papillo aspasia-Fapr. Mant. Ins. 2 p. 15 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p: 170 (1793). — Der Typus, ein æ, stimmt in 

allen Einzelheiten der Zeichnung mit MARSHALLS und DE 

NICEVILLES Figur von Âanars crocea BuTL. überein und 

weicht auch von Moore's Figur derselben Art (Lepid. Ind. 

I t. 12 f. 1)-nur sehr unerheblich .ab.. "Anden Vorderfiu: 

geln ist nur der grosse Basalfleck der Zelle 1b gelb ange- 

flogen. FABRICIUS hat vergessen, dies zu erwähnen. Asfasza 

FABR. ist demnach = Danaida (Bahora) crocea Butt. 

Papilio narica FABR. Ent. syst. 3:1 p. 187 (1793). — 

Der Typus fehlt. Die Art ist jedoch ohne Zweifei die Form 

von Leptosia alcesta CRAM., bei der der schwarze Spitzen- 

fleck der Vorderfliigel fehlt. 

Papilio ilea FABR. Suppl. Ent. syst. p. 426 (1798). — 

Zwei Stücke, die ganz mit Moore's Figuren von Cafopsilia 

zlea (Lepid.’ of Ceylon t. 47 f. 1) übereinstimmen. //ea 

ist jedoch wohl kaum von C. pyranthe L. verschieden, 

Papilio libythea Fasr. Syst. Ent. p. 471 (1775). — Der 

Typus fehlt. Wohl = Zachyris libythea Donov. 

Papilio libythea FABR. Suppl. Ent. syst. p. 427.(1798). 

— Der Typus fehlt. = . Zerzas sp. 

Papilio eucharis FABR. Syst. Ent. p. 472 (1775). — Ein 

o', welcher von CRAMERS Figuren A, B Taf. 299 dadurch 

abweicht, dass die schwarze Saumlinie der Vorderflügel viel 

schmäler ist und der Fleck der Zelle 3 fehlt. Nach innen 

6 
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ist die orangegelbe Farbe wie in CRAMERS Figur ganz ohne 

schwarze Begrenzung. 

Papilio zelmira Fasr. Ent. syst. 3:1 p. 197 (1793) — 

Zwei Weiber, von denen das eine mit den Figuren E, F, 

das andere mit den Fig. C, D der Tafel 320 in CRAMERS 

Werk iibereinstimmt. 

Papilio amata Fasr. Syst. Ent. p. 476 (1775). Zwei 

Stücke; = Teracolus amata AUCT. 

Papilio danae Fasr. Syst. Ent. p. 476 (1775). Der 

Typus fehlt. 

Papilio titania FABR. Suppl. Ent. syst. p. 428 (1798). — 

Drei X, welche mit Moore’s Figur (Lepid. of Ceylon t. 

47 f. 3) genau übereinstimmen. = Catopsilia catılla CRA- 

MER Oo. 

Papilio catilla FABR. Ent. syst. 3:1 p. 209 (1793). = 
Catopsilia catilla CRAMER 9. 

Papilio fortunatus FABR. Ent. syst. 3:1 p. 214 (1793). 

= Oeneis bore Esp. 

Papilio narcissus Fapr. Suppl. Ent. syst, p. 428 (1798). 

= Henotesia narcissus Gop. aus Mauritius. 

Papilio delila FABR. Ent. syst. 3:1 p. 234 (1793). Unter 

diesem Name steht in der Sammlung ein & von Mycalesis 

safitza HEW. Dieses stimmt doch leider nicht völlig mit 

der Beschreibung überein. Die zwei Nebenocellen in den 

Zellen 4 und 6 auf der Unterseite der Vorderflügel fehlen 

zwar gänzlich, so dass die Vorderflügel unten wie FABRICIUS 

sagt nur zwei Augenflecke haben, die Hinterflügel aber ha- 

ben dagegen wie gewöhnlich 7 Augenflecke, von denen der 

dritte, vierte und siebente beinahe gleich gross und grösser 

als die übrigen sind. 

Papilio melusina FABR. Mant. Ins. 2 p. 43 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 240 (1793). = Mycalesıs resaces HEW. ©. 

FABRICIUS sagt mit Unrecht, dass der dritte und fünfte (statt 

der dritte und vierte) Augenfleck der Hinterflügelunterseite 

grösser sind. 

Papilio tabitha Fapr. Ent. syst. 3:1 p. 243 (1793). 

Stimmt mit den Fig. 2, 2a der Taf. 59 in MoorE’S Lep. 

Entomol. Tidskr. Ärg. ı8, H. 3 (1897) 7 10 
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Ind. ganz überein und ist demnach die »dry-season» Form 

von Mycalesıs (Calysisme) perseus FABR. 

Hesperia amor FABR. Syst. Ent. p. 518 (1775).= Rathinda 

amor AUCT. 

Hesperia freja Fasr. Ent. syst. 3:1 p. 263 (1793). = 

Cheritra freja AUCT. 

Hesperia vulcanus FABR. Syst. Ent. p. 519 (1775). = 

Aphneus vulcanus Avcr. 

Hesperia isocrates FABR. Ent. syst. 3:1 p. 266 (1793). 

= Vzrachola 1socrates AUCT. 

Hesperia cippus Fasr. Suppl. Ent. syst. p. 429 (1798). 

Zwei oo, welche zu der Gattung Zajurza (MOORE) DE 

NICÉV. gehören und oben mit Moore's Fig. (Lepid. of Cey- 

lon t. 42 f. 2) von 7. /onginus genau übereinstimmen. 

Unten sind die Vorderfliigel, wie auch FABRICIUS ausdriick- 

lich sagt, ganz einfarbig ohne Spur von Zeichnungen, übri- 

gens stimmt die Unterseite ganz genau mit der Beschreibung 

von 7, longinus bei DE NICEVILLE überein. Beim Ver- 

gleichen der Fabriciuschen Typen mit einem Stücke von 7. 

longinus AUCT. aus Java finde ich noch, dass die gelbe, 

innere Begrenzung der schwarzen Augenflecke der Unterseite 

der Hinterfliige! bei den Typen viel kleiner und schmäler 

als bei dem Stücke aus Java und dass das Feld zwischen ihnen 

mit blanen Atomen geziert ist. Die als 7. longinus AUCT. 

beschriebene Form kann darum vielleicht als eine Varietät 

von 7. cippus FABR. betrachtet werden. 

Für Pratapa (Camena) cippus DE Nicky. (Butterfl. of 

India 3. p. 340), welche ganz sicher FABRICIUS nie bekannt 

war, schlage ich den Namen ?. argentea vor. 

Hesperia longinus FABR. Suppl. Ent. Syst. p. 430. — 

Der Typus fehlt. Die Beschreibung stimmt völlig mit der 

Beschreibung von //. czppus überein mit der Ausnahme, 

dass /ongznus nur einen schwanzähnlichen Anhang der Hin- 

terflügel haben soll. Mir ist eine solche indische Lycænide 

nicht bekannt und wenn es keine solche giebt, ist /ongzmus 

ohne Zweifel nach einem defecten Stücke von cippus be- 

schrieben worden. 

Hesperia ixion FABR. Syst, Ent. p. 523 (1775). Der Typus fehlt. 

8 
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Hesperia theophrastus FABR. Ent. syst. 3:1 p. 281 

(1793). = Cupido (Tarucus) theophrastus Auct. Die fünf 

ersten Randflecke der Unterseite der Hinterflügel sind, 

wie FABRICIUS sagt, mit goldgrünen Schuppen bekleidet, 

der zweite Fleck ist jedoch grösser als die anderen, tief 

schwarz und nur auf der Aussenseite halbmondförmig ver- 

goldet. 

Hesperia columella FABR. Ent. syst. 3:1 p. 282 (1793). 

— Diese Art, von der drei Stücke noch vorhandem sind, 

ist weder Öubastus CRAM. noch eurytulus HüBN. sondern 

eine mit /77zenza Hew. sehr nahe verwandte Form, welche 

sich von /imenia dadurch unterscheidet, dass die Flecke 

der innersten Querreihe der Hinterflügel vom Vorderrande 

bis zum Felde 2 in eine fast gerade Linie gestellt und 

mit Ausnahme des winzigen Fleckes im Felde 3 fast gleich- 

gross sind und dadurch dass die zwei rothen Saumflecke 

der Felder ı b~ und 2 von einem schwarzen, nach innen 

weiss begrenzten, nicht aber blau bestäubten Flecke des 

Feldes ıc getrennt sind. Innerhalb der weisse Farbe des 

Feldes ı c schiebt sich die rothe Farbe der Felder ı b und 

2 hinein und bildet dadurch zwei dreteckige Flecke, deren 

Spitzen sich fast berühren. Ein Stück dieser Art aus Port 

au Prince habe ich im Berliner Museum gesehen. Ob = 

Thecla cybira HEW? 

Hesperia democritus FABR. Ent. syst. 3:1 p. 285 (1793). 

Ein æ, der mit der Beschreibung völlig übereinstimmt. Diese 

Art hat gar nichts mit Janmudes bocchus CRAM. zu thun, 

sondern ist Arrhopala albopunctata HEw. oder /ycenarıa 

FELD. Ohne Stücke der drei Arten a/bopunctata HEW., 

lycænaria FELD. und Burton! Hew. vor sich zu haben ist 

es leider unmöglich sicher zu entscheiden, zu welcher die- 

ser Localrassen democritus zu führen ist. Nach den Figu- 

ren von DE NICEVILLE, FELDER und DISTANT stimmt jedoch 

democritus näher mit albopunctata als mit den übrigen 

überein. 

Hesperia cnejus FABR. Suppl. Ent. syst. p. 430 (1798). 

2 PQ. = Cupido (Catocrhysops) cnejus DE Nicky. Butterfl. 

of India 3. p. 178. 
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Hesperia strabo FABR. Ent. syst. 3:1 p. 287 (1793). 

Unter diesem Namen stehen in der Sammlung zwei SS von 

C. cnejus, auf welche die Beschreibung jedoch nicht passt. 

Nach der Beschreibung ist S/rabo offenbar die Art, welche 

von MoorE (Lepid. of Ceylon 1. t. 27 f, 2) als Catochry- 

sops strabo abgebildet wird. 

Hesperia rosimon FABR. Syst. Ent. p. 523 (1775). = 

Castalius rosimon Auct. (coridon CRAM. t. 340 f. C—E). 

Hesperia cajus FABR. Ent. syst. 3:1 p. 296 (1793). Ein 

Weib, welches auf der Unterseite genau mit DE NICEVILLES 

Figur (Butterfl. of India 3. t. 26 f. 168) der »Wet-season 

Form» von Chilades lajus CR. übereinstimmt. Für diese 

Form ist demnach FABRICIUS' Name zu brauchen und nicht 

wie DE NICEVILLE meint (J. c, p. go) für die »dry season» 

Form. 

Hesperia otis FABR. Mant. Ins. 2 p. 73 (1787); Ent. syst. 

3:1 p. 296 (1793). — Der Typus ist leider verloren ge- 

gangen. (fs ist ohne Zweifel eine Zzzera und muss eine 

von den vier letzten Arten in DE NICEVILLES’ Arbeit sein. 

Da es aber nach der Beschreibung allein unmöglich ist zu 

entscheiden, welche von diesen die wahre ofzs ist, scheint 

es mir am besten BUTLER zu folgen und o/s FABR. für 

lysisone SNELLEN zu brauchen. Uebrigens sind die frag- 

lichen vier Arten (ots, sangra, indica und decreta) wahr- 

scheinlich nur Formen einer Art. 

Hesperia ceraunus FABR. Ent. syst. 3:1 p. 303 (1793). 

= Cupido hanno STOLL. 

Hesperia arcas FABR. Mant. Ins. 2 p. 80 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 311 (1793). = Chrysophanus orus CRAMER. 

Hesperia juba FABR. Mant. Ins. 2 p. 82 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 314. (1793). — Vom Typus sind nur die 

Hinterflügel übrig. Diese stimmen jedoch mit der Beschrei- 

bung völlig überein und gehören einer Zycenesthes-Art an, 

welche neulich von Dr STAUDINGER als L. Dewrztsız beschrie- 

ben wurde. Wie BUTLER die Fabriciussche Beschreibung 

auf seine Lampides juba (Cat. Fabr. Lep. t. 2 f. 9) deu- 

ten konnte verstehe ich nicht. Lampzdes juba BUTLER 

(non FABR.) ist = Halkensteini Dew. 

10 
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Beschreibung des Typus von Zycænesthes juba FABR.: 

Hinterfliigel oben schwarzbraun mit einem grossen, orange- 

gelben Mittelfleck, welcher nach innen von der Rippe 2, 

nach vorne von der Rippe 6 begrenzt und durch die Rip- 

pen 3—5 in vier Theile getheilt wird. Am Aussenrande 

steht in der Zelle 2 ein schwarzer Augenfleck, welcher nach 

innen von einem gelben Bogen begrenzt wird; ein ähnlicher, 

aber viel kleinerer und undeutlicher Augenfleck befindet sich 

in der Zelle 3. Vor den Franzen eine feine weissliche Saum- 

linie, welche gegen die Spitze undeutlich wird. — Unten 

sind die Hinterfliigel dunkelbraun, mehr oder weniger mit 

grau überzogen und mit folgenden weissen Zeichnungen ge- 

ziert: eine weisse, zeimlich breite, gebogene Querlinie an 

der Wurzel; eine grauliche, fast gerade Querlinie in der 

Mitte zwischen der Wurzel und der Flügelmitte; ein undeut- 

licher, grauer Fleck an der Mitte des Vorderrandes; eine 

sehr breite, unregelmässige, weisse Mittelbinde, welche von 

der Rippe 6 bis zum Innenrande geht und zwischen den 

Rippen 2 und 3 am breitesten ist; eine breite, weisse, ge- 

bogene, mit dem Saume fast gleichlaufende Querlinie, welche 

ebenfalls zwischen der Rippe 6 und dem Innenrande geht, 

aber in der Mitte zwischen den Rippen 2 und 4 fast ganz 

abgebrochen und etwas näher an der Mittelbinde als am 

Saume gelegen ist, und endlich zwei feine weisse Saumlinien, 

von denen die innere durch die schwarzen, rothgeringelten 

und mit einigen silbernen Schuppen gezierten Augenflecke 

der Zellen ı b und 2 unterbrochen wird. 

Hesperia haraldus FABR. Mant. Ins. 2 p. 82 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 317 (1793). Ein 5, welcher mit FELDERS 

(Lycænopsis ananga Reise Novara Lep. t. 32 f. 10, 11) 

und DistANTS (Rhop. Malay. t. 21 f. 6) Figuren gut iiber- 

einstimmt. 

Hesperia vitellius FABR. Ent. syst. 3:1 p. 327 (1793); 

Diese vielfach verwechselte Art ist = wifellius HÜBNER 

Exot. Schmett. 2 t. 153 (Hübner! PLöTz) und hat gar nichts 

mit Zubhymus phyl@us Drury zu thun. 

Hesperia colon FABR. Syst. Ent. p. 531 (1775); Ent. syst. 

3:1 p. '327 (1793). — Diese Art ist, wie schon die Be- 

11 
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schreibung zeigt (»clava uncinata»), gar nicht Lathymus} 

phyleus Drury, sondern Zelzcota augias 1. 

Hesperia dioscorides FABR, Ent. syst. 3 : 1 p. 329 (1793). 

Ein Weib, das leider ohne Fühler ist, so dass ich nicht 

sagen kann, ob es zu Zaractrocera oder zu Ampittia gehört. . 

Von Moores Figur des Weibes von A. maro (Lepid. of 

Ceylon t. 71 f 1a) weicht der Typus von droscorides da- 

durch ab, dass der gelbe Costalfleck vor dem Mittelflecke 

der Vorderflügel fehlt, und dadurch, dass beide Flügel eine 

Reihe kleiner gelber Randflecke haben, welche an der Spitze 

am deutlichsten sind, gegen den Hinterwinkel aber allmählig 

undeutlich werden. 

Hesperia amyntas FABR. Syst. Ent. p. 533 (1775) = 

Phocas. "FaBr.'« Ent. Syst. 322 =p. 384 (1793) dans 

HÜBN. = savigny LATR.; non phocus CRAM. 

Hesperia ericus FABR. Suppl. Ent. Syst. p. 432 (1798). 

— Ein & von Ladamta exclamationis FABR. (MOORE Lep. 

oMiCeylontt 166% 1e); 

Hesperia alexis FABR. Syst. Ent. p. 533 (1775); Ent. syst. 

3:1 p. 336 (1793). — Der Typus, welcher mit der Be- 

schreibung übereinstimmt und mit den Wörtern »/7. Alexis 

e Mus. Thot.» bezeichnet ist, stimmt genau mit CRAMERS 

und Moores Figuren von Hasora chromus und ist dem- 

nach nicht die Art, welche von BUTLER /7. alexis genannt 

wurde. Für die Arten, deren Typen in fremden Sammlun- 

gen aufbewahrt waren, sind die Figuren von Jones natürlich 

ohne Bedeutung. Hasora alexis BUTL. (non FABR.) nenne 

ich Hf. Butleri. 

Hesperia gremius FABR. Suppl. Ent. syst. p. 433 (1798) 

= Suastus gremius AUCT. | 

Hesperia cicero FABR. Ent. Syst. 3:1 p. 338 (1793). = 

Udaspes folus CRAM. 

Hesperia atticus FABR. Ent. syst. 3:1 p. 339 (1793). 

Der Typus stellt die Varietät von /7agzades ravi MOORE 

dar, bei der die Unterseite der Hinterflügel nicht weiss, son- 

ı Hylephila BIiLLE. ist nicht zu brauchen, denn die Gattungen sind in 

BILLBERGS Enumeratio gar nicht beschrieben und können darum keinen Anspruch 

auf Priorität haben, 
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dern dunkel braungrau ist. Die Beschreibung passt jedoch 

nicht. Es bleibt darum zweifelhaft, ob FABRICIUS ravz MOORE 

oder eine andere Art vor sich gehabt hat. 

Hesperia silvius FABR. Mant. Ins. 2 p. 88 (1787); Ent. 

SsyStiigvil px 342.(2793) = Arrugia. protumnus L: 

Hesperia euadrus Fasr. Mant. Ins. 2 p. 89 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 343 (1793). — ı © und ı @. Das Weib wurde 

von FABRICIUS als o und der & als 2 betrachtet. Euadrus 

> FABR. ist Phasıs pierus CRAM., euadrus »Q» FABR. 

aber Phasıs thyra L. 

Hesperia galba FAsR. Ent. syst. 3:1 p. 352 (1793) = 

Hesperia galba Moore Lep. of Ceylon I. 183 t. 71 f. 6. 

Hesperia mevius FABR. Ent. syst. 3:1 p. 352 (1793). 

— Der Typus weicht durch die viel grösseren und deutliche- 

ren Zeichnungen von Moores Beschreibung und Abbildung 

der Zuractrocera mevius in Lepid. of Ceylon p. 172 t. 70 

f. 5 ab, stimmt aber genau mit Moores Beschreibung von 

7. sagara überein und hat wie sagara die Rippen der 

Unterseite weisslich, was auch durch die Worte »subtus albo- 

_Striate» bei FABRIGIUS angegeben ist. Von WATSON (Proc. 

Zool. Soc. 1878 p. 94) wird indessen sagara nur als Synonym 

von mcevius aufgeführt, was vermutlich richtig ist. Dage- 

gen kann 7. flaccus FABR., deren Typus nicht in Museum 

Hafnix aufbewahrt ist, nach der Beschreibung unmöglich = 

mevius sein. 

Hesperia pygmæa Far. Syst. Ent. p. 536 (1775): Ent. 

syst. 3:1 p. 354 (1793). — Nach Watsons Uebersicht 

der Hesperien-Gattungen gehört diese Art zu ÄAmpittia; sie 

ist mir iibrigens unbekannt. Die Hinterfliigel.sind unten mit 

grauen Schuppen unregelmässig bestreut. 

Heterocera. 

Sphinx modesta FABR. Ent. syst. 3:1 p. 356 (1793). = 

Polypiychus dentatus CRAM. Die Zeichnungen der Vorder- 

fliigel sind alle sehr deutlich und scharf getrennt. 

Sphinx rhadamistus Farr. Mant. Ins. 2 p. 93 (1787); 

15 
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Ent. syst. 3:1 p. 359 (1793). Eine sehr intressante Sme- 

rinthide. Die Palpen sind ziemlich klein, ungefähr so gross 

wie bei dem europäischen Sy. tilze, gerade hervorgestreckt. 

Augen nackt. Hintertibien mit 4 kurzen Spornen. Kopf 

weissgrau. Thorax oben mit einer eigenthümlichen, blei- 

grauen, etwas ins Blaue ziehenden Grundfarbe und einer 

schwärzlichen, beiderseits gelbbraun begrenzten Rückenlinie. 

Die Vorderflügel schmal, langgestreckt mit bis über der Mitte 

geradem, dann stark gebogenem Vorderrande, fast geradem 

Saume und gebogenen, vor dem scharf hervortretenden Hin- 

terwinkel tief ausgebuchtetem Hinterrande. Sie haben die- 

selbe Grundfarbe wie der Thorax; vom Hinterrande nahe 

an der Wurzel geht eine schwarze sehr schief gestellte Quer- 

linie gegen den Vorderrand; sie ist bis zur Rippe 5 gerade 

und mit dem Vorderrande fast gleichlaufend, bildet dann 

einen stumpfen Winkel und erreicht den Vorderrand bei drei 

Viertel seiner Länge und ziemlich weit vor dem dunklen 

Spitzfleck. Das dreieckige Feld, welches zwischen dieser 

Linie bis zu ihrer Biegung an der Rippe 5, dem Hinter- 

rande und dem Hinterwinkel liegt, ist schwarzbraun mit 

einem Fleck der Grundfarbe an der Mitte des Hinterran- 

des. Auch an der Mitte des Saumes ist die Grundfarbe 

dunkler, bräunlich. Die Hinterfliigel haben am Afterwinkel 

einen dunklen Fleck, welcher von einer schwärzlichen Linie 

durchgezogen ist. Ist nicht Zemnora rhadamıstus Botsd., 

für welche Art ich den Namen 7. Porsduvali vorschlage. 

Sphinx lachesis FABR. Suppl. Ent. syst. p. 434 (1798) 

= Acherontia lachesis MOORE (Lepid. of Ceylon p. 6 t. 

77 f. ı) und HAMPSON (Fauna Brit- India Moths. ı p. 67). 

Sphinx equestris FABR. Ent. syst. 3:1 p. 365 (1793). = 

Theretra nessus DRURY. 

Sphinx funebris FABR. Ent. syst. 3:1 p. 371 (1793). Ist 

eine /Vephele-Art. 

Sphinx hespera FABR. Syst. Ent. p. 546 (1775); Ent, 

syst. 3:1 .p. 372 (1793). = Nephele: hespera Moore 

(Lepid. pf Ceylon 2 t. 72 f. 1) und Hampson (Fauna Brit. 

India Moths ı p. 108), die Hauptform ohne silberne Mittel- 

flecke der Vorderfliigel. Die Form mit deutlichen Silber- 

14 
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flecken ist von CRAMER als morpheus (t. 149 f. D.) abge- 

bildet und später von FABRICIUS als dıdyma beschrieben 

(Spec. ms. 2 Pp. 748). 

Sphinx abadonna FABR. Suppl. Ent. syst. p. 435 (1798). 

= Protoparce convolvuli X, var. orientalis BUTLER. 

Sphinx gnoma FABR. Syst. Ent. p. 546 (1775); Ent. syst. 

3:1 p. 376 (1793). = Choerocampa clotho Drury (1773) 

= butus CRAMER (1776). Warum Hampson diese Art 

butus und nicht clotho nennt, verstehe ich nicht.” 

Sphinx clio FABR. Ent. syst. 3:1 p. 377 (1793) = Pa- 

siothea idricus DRURY (1773). 

Sphinx velox FABR. Ent. syst. 3:1 p. 378 (1793). Das 

Stiick, welches in der Sammlung steht, scheint mir der Ty- 

pus zu sein und ist sicher Chocrocampa vigil GuER. HAMP- 

son führt velox als Synonym zu Ch. Clotho DR., was doch 

jedenfalls unrichtig ist. 

Sesia chalciformis FABR. Ent. syst. 3:1 p. 382 (1793). 

= Sphinx bombyliformis CRAM. (t. 400 f. C) und Melittia 

chalcıformis HAMPSON (Fauna Brit. India. Moths 1 p. 204). 

Zygæna collaris FaBr. Ent. syst. 3:1 p. 388 (1793). 

Zwei Stiicke, das eine mit, das andere ohne Fleck in der 

Zelle 2 der Vorderfliigel; sie stimmen genau mit HAMPSONS 

Beschreibung und Figur (1. c. p. 213) von Syztomzs cyssea 

CRAM. tiberein; CRAMERS Figur ist dagegen sehr roh aus- 

geführt. 

Zygæna guineensis FABR. Syst. Ent. p. 551 (1775); Ent. 

syst. 3:1 p. 390. — In der Sammlung stehen als gwene- 

ensis zwei Stücke (»Pflug») von Æzchromia leonis BUTL.; 

die zwar nicht die Typen sein können, aber wahrscheinlich 

von FABRICIUS selbst bestimmt sind und mit der Beschrei- 

bung genau übereinstimmen, ausgenommen dass die Flecke 

der Flügel gelblich, nicht weiss sind. Der Typus ist ohne 

Zweifel verfärbt gewesen. Alle Flecke der Flügel sind sehr 

klein und der Basalfleck der Hinterflügel in ı c ist kürzer 

als der in der Mittelzelle. 

2 Obs! Sphinx clotho FABR. Syst. Ent. p. 540 (1775) ist Philampelus 

labrusce L. und Sph, clotho FABR. Mant, Ins. 2 p. 97 (1781); Ent. syst. 3:1 

p. 376 ist CAcerocampa capensis L, 
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Zygæna thelebus FABR. Mant. Ins. 2 p. 103 (1781); 

Ent. syst. 3:1 p. 391 (1793). Der Typus hat keinen Hin- 

terleib, die Flügel aber stimmen gut mit denen von Synto- 

mis fenestrata DRURY überein. Die Vorderfliigel haben 

die Felder 1a, 2 und 5 ganz schwarz, den Saum und die 

Spitze ziemlich breit, den Vorderrand schmal schwarz; ein 

Querstrich vor der Mitte des Feldes 1b, die Wurzel des 

Feldes 3, die Spitze der Mittelzelle und die Wurzel der 

Mittelzelle und des Feldes ı b sind auch schwarz. Die Rippe 

ı b, die Mediana und die Subcostalis sind lebhaft gelb. Der 

Halskragen und die Spitze der Schulterdecken sind’ schwarz. 

Der Kopf zwischen den Fühlern und die Palpen schwärz- 

lich. Die Hinterflügel schwarz mit zwei an der Wurzel der 

Rippe 2 zusammenhängenden gelbumzogenen Glasflecken. 

Zygæna sperbius FABR. Mant. Ins. 2 p. 103 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 392 (1793). = Syntomis Atkinson! MOORE. 

Zygæna capistrata FABR. Syst. Ent. p. 554 (1775); Ent. 

syst. 3:1 p. 402 (1793) ist, wie auch Kirsy angiebt, Le- 

mocharis selecta H, SCH. 

Zygæna parthenie FABR. Ent. syst. 3:1 p. 402 (1793) 

= Eunomia multiconcta WALK. 

Zygæna columbina Fapr. Ent. syst. 3:1 p. 403 (1793), 

ist dieselbe Art wie Aunomza columbia HÜBN. Zutr. I p. 

ONE I 60), 

Zygena diptera FABR. Syst. Ent. p. 555 (1775); Ent. syst. 

3:1 p. 403 (1793).. Der Typus, auf welchen die ausführ- 

liche Beschreibung genau passt, ist ein & von Syntomoides 

mciprens WALK. 

Zygena panthalon FABR. Ent. syst. 3:1 p. 405 (1793) 

ist, wie auch die ausführliche Beschreibung zeigt, Mastzgo- 

cera tibialis BUTLER. 

Bombyx orientalis FABR. Ent. syst. 3:1 p. 422 (1793). 

— Der Typus fehlt. Wahrscheinlich eine Eupterote-Atrt, 

aber nach der kurzen Beschreibung nicht sicher zu deuten. 

Nach einer alten Randbemerkung soll drarznea FABR. Suppl. 

Ent. syst. p. 436 (1798) dieselbe Art sein. Ob 2. 2lu- 

mipes? 

Bombyx quadricincta FABR. Mant. Ins. 2 p. 111 (1787); 
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Ent. syst. 3:1 p. 422 (1793). = Metanastria hyrtaca 

CRAMER (/usca FABR.) 9. Der Typus ist ein kleines 9, 

welches in Grösse und Zeichnung ganz genau mit MOORES 

Het aa r2larin Cat Lepr dns. BE. I Co. Vols 2. 

übereinstimmt. 

Bombyx lusca FABR. Mant. Ins. 2 p. 112 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 434 (1797). = Metanastria hyrtaca CRAN. 

&. Stimmt mit Moores (1. c. fig. 2) und HAMPSONS (Fauna 

Brit. Ind. Moths ı p. 411) Figuren besser als mit CRAMERS 

überein. 

Bombyx hibisci FABR. Syst. Ent. p: 564 (1775); Ent. syst. 

3:1 426 (1793). = Zupterote geminata WaLK.; MOORE 

Reni: of Ceylom astaing7ti.2.. eet Typusast einige” und 

weicht von Moores’ Figur nur dadurch ab, dass die Saum- 

flecke der Hinterfliigel fehlen. 

Bombyx flava FABR. Syst. Ent. p. 574 (1775); Ent. syst. 

3:1 p. 446 (1793). Der Typus stimmt mit FABRICIUS’ 

Beschreibung genau überein und ist ein 2 von Euproctis 

guttata WALK., HAMPSON Fauna Brit. Ind. Moths’: p. 477. 

. Bombyx reflexa Fasr. Ent. syst. 3:1 p. 448 (1793). 

Diese Art gehört ohne Zweifel zu der Gattung Acrolophus 

POEY und kommt der Art cossozdes FELD. & Roc. (Reise 

Nov. Lep. t. 139 f. 35) ziemlich nahe. Wegen Mangel an 

Litteratur kann ich die Art vorläufig nicht näher bestim- 

men. Die Augen sind feinhaarig und die Fühler sind nicht 

wie FABRICIUS sagt einfach, sondern deutlich sägezähnig oder 

vielmehr pyramidalzähnig. 

Bombyx virginica FABR. Suppl. Ent: syst. p. 437 (1798). 

Zwei Stiicke, die mit »e New York. Rohr» bezeichnet sind 

und der Art Spzlosoma virginica AUCT. gehören. 

Bombyx advena FABR. Mant. Ins. 2 p. 123 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 453 (1793). Der Typus stimmt mit der Be- 

schreibung genau überein, ausgenommen dass die Costal- 

flecke der Vorderfliigel hell gelb, schwarz umzogen und 

nicht »weiss» sind. Von der schwarzen Saumbinde der 

Hinterflügel geht längs der Rippe 2 bis zur Wurzel ein 

breiter schwarzer Längstrich, welcher die gelbe Farbe der 

Flügelmitte in eine vordere, mit einem schwarzen Mittel- 
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flecke gezierte Abtheilung und in einen langen Strich in 

1c, welcher durch die schwarze Farbe von einem gelben 

Saumflecke desselben Feldes getrennt wird, theilt. Die 

Saumbinde ist sonst ungefleckt. Die Vorderfliigel kurz 

und breit. Die Rippen 6 und 7 der Hinterfliigel kurz ge- 

stielt. Diese Art gehört der Gattung Ocxogyna LED. und 

scheint mir die von OBERTHUR (Etud. d’Ent. 3 p. 42) und 

MILLIERE erwähnte Varietät mit gefleckten Vorderflügel von 

O. Huguenint OBERTH. zu sein. 

Bombyx discors FABR. Suppl. Ent. syst. p. 438 (1798). 

— Als discors steht in der Sammlung ein & von Uropus 

ulımi, was auch sicher richtig ist. 

Bombyx obsoleta FABR. Ent. syst. 3:1 p. 456 (1793) 

(non Syst. Ent. p. 579 [1775]) = Heliothis armiger HÜBN. 

Bombyx lepida FABR. Ent. syst. 3:1 p: 437 (1792) — 

Parasa lepida CRAN. 

Bombyx equestris FABR. Syst. Ent. p. 601 (1775); Ent. 

syst: 3.71. ps 457 (1793). Der Typus stimme voies 

Moores Figur (Lepid. of Ceylon t. 130 f. 1) und HAmp- 

sons Beschreibung von Parasa hilaris WESTW.(/@ta WESTW.) 

überein. 

Bombyx venutia FABR. Suppl. Ent. syst. p. 438 (1798) 

= Aegocera venulia CRAM. 

Bombyx nitidula FABR. Mant. Ins. 2 p. 126 (1787); Ent. 

syst. 3:1 p. 461 (1793). = Zarache catena SOWERBY. 

Bombyx innocua FABR. Ent. syst. 3:1 p. 461 (1793) ist 

eine Pyralide und identisch mit Dzchogama Krugit MÖSCHL. 

(1890). 

. Bombyx repanda FABR. Ent. syst. 3:1 p. 462 (1793). 

Eine kleine, nur 23 mm. zwischen den Vorderfliigelspitzen 

messende Noctuide, welche etwas an den //asfenzs-Arten 

erinnert. Die Palpen sind anliegend beschuppt, aufgebogen 

und erreichen beinahe die Höhe des Scheitels; ihr Endglied 

ist ziemlich lang und spitzig. Der Thorax ist glatt gestrichen 

und mit ziemlich breiten Schuppen bekleidet. Augen nackt. 

Die Vordertibien sind sehr kurz, nur halb so lang wie die 

dicken, vorne schwarzgrau behaarten Schenkel und kaum 

so lang wie das erste Tarsenglied. Aus den Mitteltibien 
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kann auf der Aussenseite ein grosser Haarbusch hervor- 

gestreckt werden. Die Art scheint mir ÅAtetlunia musta 

GuER. oder eine nahe verwandte Form zu sein. 

Bombyx exigua FABR. Ent. syst. 3:1 p. 462 (1793). 

Auch diese Art ist eine kleine Noctuide (Liinge des Vor- 

flügels 10—11 mm.), welche durch die grosse Augen und 

die mit einer stark hervortretenden, schneidigen Querliste 

bewaffnete Stirn ausgezeichnet ist. Die Beine sind schlank 

und anliegend beschuppt. Die Palpen haben ein knopfför- 

miges Endglied und treten nicht so weit wie die Stirn 

hervor. Die Spiralzunge ist gut entwickelt. Der Thorax 

glatt gestrichen, beschuppt. Die Art gehört ohne Zweifel 

zu den Acontiiden im Sinne HAMPSONS. 

Bombyx pennatula FABR. Ent. syst. 3:1 p. 464 (1793). 

Zwei So von Psalis securis HÜBNER. 

Bombyx lineola FABR. Ent. syst. 3:1 p. 465 (1793). — 

Creatonotus emittens WALK., HAMPSON Fauna Brit. India. 

Moths 2 p. 28. Der Typus, ein &, stimmt mit MOORES 

Figur (Lepid. of Ceylon t.*108 f. 3) genau überein, ist aber 

noch deutlicher gezeichnet. 

. Bombyx crotalariæ FABR. Syst. Ent. p. 582 (1775); Ent. 

syst. 3:1 p. 473 (1793). = Argina syringa CRAM. (1775). 

. Bombyx ricini FABR. Syst. Ent. p. 583 (1775); Ent. syst. 

akt p. 473 (1703) = Arche: (Mope)wicin: “Auer: 

. Bombyx sanguinolenta FABR. Spec. Ins. 2 p. 199 (1781); 

Ent. syst. 3:1 p. 473 (1793). — Aloa lactinca CRAM.,; 

HAMPSON (l. c. p. 27). Die zwei Typen stimmen mit Moo- 

RES Figuren (Lepid. of Ceylon t. 108 f. 6, 6 a) nahe überein. 

A. lactinea hat nicht, wie HAMPSON sagt, zwei sondern vier 

Spornen auf den Hinterschienen. 

Bombyx puella FABR. Ent. syst. 3:1 p. 474 (1793). = 

Pelochyta vidua CRAMER (t. 264 f. C). 

Bombyx serva FABR. Ent. syst. 3:1 p. 474 (1793). = 

Lymantria obsoleta WALK, Hampson (1. c. 1 p. 461). Der 

Hinterkörper ist oben viel rother als in Moores Figur (Le- 

pid. of&Ceylon t. 116 f. 24). 

Bombyx elata FABR. Suppl. Ent. syst. p. 440 (1798). = 

Utetheisa venusta Hien. 
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. Bombyx francisca FABR. Mant. Ins. 2 p. 131 (1787); 

Ent. syst. 3:1 p. 480 (1793). = Creatonotus interruptus L. 

. Bombyx angulata Fapr. Ent. syst. 3:1 p. 481 (1793). 

= Carea subtilis. WALK. Der Typus, ein 9, stimmt sehr 

gut mit Moores Figur (Lepid. of Ceylon t. 123 f. 3a) 

iiberein. 

Bombyx derasa FABR. Ent. syst. 3:1 p. 483 (1793). 
Der Typus fehlt. Die Art kann wahrscheinlich nach der 

Beschreibung gedeutet werden; mir ist aber keine Art be- 

kannt, auf der die Beschreibung passen könnte, 

. Bombyx gloriosæ FABR. Syst. Ent. p. 587 (1775); Ent. 

syst. 3:0) PE 48441703). = "Rolytelas gloroser Auer 

. Bombyx crini FABR. Syst. Ent. p. 587 (1775); Ent. syst. 

3:1 p. 485 (1793). = Glottula dominica CRAM., AUCT. 

. Hepialus crux FABR. Mant. Ins. 2 p. 135 (1787); Ent 

syst. 3:2 p. 7 (1794). = Âepialus sylvinus L. 

Noctua hieroglyphica FABR. Ent. syst. 3:2 p. 11 (1794). 

= Nyctipao hieroglyphica DRURY; HAMPSON (1. c. 2 p. 

459). 
. Noctua mutabilis FABR. Ent. syst. 3:2 p. 12 (1794). = 

Speiredonia (Sericia) anops GUEN. Der Typus stimmt mit 

Moores (Lepid. of Ceylon t. 164 f. 7) und Hampsons (I. 

ec. 2 p. 457) Figuren gut überein, 

. Noctua itynx FaBr. Mant. Ins. 2 p. 156 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 12 (1764). = Speiredoma feducia STOLL. 

Der Typus gehört der kleinen Hauptform mit violettgrauen 

Flecken der Vorderfliigel an; vergl. HAMPSON (l. c. 2 p.. 

458). 

. Noctua noctilio FABR. Ent. syst. 3:2 p. 12 (1794). = 

Lacera alope Cram. Der Typus stimmt am besten mit 

Hampsons (l. c. 2 p. 491) Figur überein. 

. Noctua chalcis Fasr. Ent. syst. 3:2 p. 13 (1794). = 

Thermesia gemmatalis HÜBN. 

. Noctua troglodyta FABR. Ent. syst. 3:2 p. 14 (1794). 

= Cyligramma Latona CRAM. 

. Noctua vampyrus FABR. Ent. syst. 3:2 p. 14 (1794). = 

Agonista reducens WALK. 2. Der Typus stimmt mit Moo- 

RES Figur (Lepid. of Ceylon 3.t. 163 f. 3 a) genau überein. 

20 



144. 

AURIVILLIUS: FABRICIUSSCHE SCHMETTERLINGSTYPEN. 159 

. Noctua squalida Fapr. Mant. Ins. 2 p. 135 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 14 (1794). = /schyja manlia CRAM. 

. Noctua achatina FABR. Ent. syst. 3:2 p. 16 (1794). = 

Ophiusa Cramer! MOORE (achatina CRAM., non SULZ.). 

. Noctua dioscoreæ FABR. Syst. Ent. p. 593 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 16 (1794). = Ophideres fullonica L. 

. Noctua. salaminia FABR. Ent. syst. 3:2 p. 17 (1794). 

= Menas salaminia CRAM. 

. Noctua chione FaBr. Spec. Ins. 2 p. 213 (1781); Ent. 

syst. 3:3 p. 19 (1794). = Hypsa dominta CRAM. 

. Noctua chione var. FABR. Mant. Ins. 2 p. 137 (1787). = 

Hypsa marmorea WALK. 

. Noctua eugenia FABR. Ent. syst. 3:2 p. 19 (1794). = 

Pelochyta astrea DRURY. 

. Noctua irrorata Fapr. Spec. Ins. 2 p. 506 (1781); Ent. 

syst. 3:2 p. 21 (1794). = Zhermesia (Azasia) rubricans 

Boisp.; HAMPSON (I. c. p. 534). 

. Noctua notacula FABR. Mant. Ins. 2 p. 138 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 22 (1794), = Plastems subtusa FABR. 

Noctua side FaAgr. Ent. syst. 3:2 p. 23 (1794). = .Go- 

dasa maculatrix WALK. (mecynoides MAB.). 

. Noctua bicolora FABR. Mant. Ins. 2 p. 140 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 25 (1794). Die Samlung enthält kein Stück 

dieser Art. 

. Noctua cribraria FABR. Ent. syst. 3:2 p. 25 (1794). — 

Der Typus fehlt. Nach der ausführlichen Beschreibung aber 

ist diese Art sicher Drgama Hearseyana MOORE. 

. Noctua capree FABR. Mant. Ins. 2 p. 146 (1787); Ent. 

systh 20 p126 (1794). Der Typus fehit. 

. Noctua ficus FABR. Syst. Ent. p. 595 (1775); Ent. syst. 

35.2 p. 27 (1704) = Hypsa (Lacides) ficus Auct. Der 

Typus stimmt mit Moores Figur (Lepid. of Ceylon 2. t: 100 

f. 2) ganz iiberein. 

. Noctua carice Fapr. Syst. Ent. p. 596 (1775); Ent. syst. 

3:2) p. 27 (1794). = Hypsa (Damalis) alciphron CRAM. 

. Noctua» hircus FABR. Ent. syst. 3:2 p. 28 (1794). = 

Ophiusa (Ach@a) ezea WALK. var. (List. Lep, Ins. 14 p. 

1390). Ob auch egea CRAM.? 
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Noctua virescens FABR. Gen. Ins. p. 282 (1776); Ent. 

syst. 3:2 p. 30 (1794). = Heltothis virescens AUCT. 

. Noctua punctum FABR. Ent. syst. 3:2 p. 34 (1794). — 

Der Typus findet sich nicht in der Sammlung. Nach der 

Beschreibung mag die Art Amyna selenampha GUEN. © 

sein; vergl. Moore Lepid. of Ceylon 3. t. 147 f. 3. 

3. Noctua pulcra (sic!) FABR. Ent. syst. 3:2 p. 35 (1794). 

= Trigonodes tetraspila WaLK.; Hampson Ill. Heter. Br. 

Mus. 9 t. 166 f. 2. Die zwei Typen stimmen mit HAMP- 

sons Figur und Beschreibung vüilig überein. 

4. Noctua crucis Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 36 (1794). Die 

Vorderschenkel sind verdickt und sehr stark haarig; die 

Mittelschienen bedornt. Augen nackt. Die Palpen sind auf- 

gebogen und überragen den Scheitel. Ist Phurys zmmu- 

nis GUEN. | 

. Noctua hypatia FABR. Ent. syst. 3:2 p. 38 (1794). = 

Trigonodes hypasia CRAM. 

. Noctua triangulum Fasr. Mant. Ins. 2 p. 145 (1787); 

Ent. syst. 3:2 p. 38 (1794). = Grammodes mygdon 

CRAM. 

. Noctua palmata FABr. Ent. syst. 3:27 p. 38 (1794). 

Eine Pyraliden-ähnliche Noctua, die ich jetzt nicht näher 

bestimmen kann. 

. Noctua arcuata FABR. Mant. Ins. 2 p. 145 (1787): Ent. 

syst. 3:2 p. 39 (1794). = Previpecten lunifer HAMPSON 

(Ill. Lep. Het. p. 113 t. 166 f. 13; Fauna Brit. India Moths 

2 p. 362). Der Typus stimmt mit der Beschreibung überein 

und kann nicht capfatus Buti. sein. HAMPSONS Figur ist 

nur mittelmässig gut. Es ist bemerkenswerth, dass diese 

Art erst mehr als hundert Jahre nach FABRICIUS wieder ge- 

funden und beschrieben wurde. 

Noctua vulpina FABR. Syst. Ent. p. 598 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 39 (1794). = Ophiusa serva FABR., MOORE 

(Lepid. of Ceylon t. 169 f. 4). 

Noctua tigrina FABR. Syst. Ent. p: 599 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 40 (1794). = Ophiusa janata L. (melicerta 

DRURY). 

Noctua geometrica FABR. Syst. Ent. p. 599 (1775); Ent. 
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syst. 3:2 p. 41 (1794). Der Typus fehlt; die Art ist aber 

nach der Beschreibung sicher Grammodes geometrica AUCT. 

(ammonia CRAM.) 

Noctua mezenteria FABR. Ent. syst. 3:2 p. 41 (1794). 
= Ophiusa mezentia CRAM. 

Noctua stolida FABR. Syst. Ent. p. 599 (1775); Ent. syst. 

3:2 p. 41 (1794). Der Typus fehlt; sicher = Grammo- 

des stolida AUCT. 

Noctua sinuata FABR. Spec. Ins. 2 p. 567 (1781); 7o- 

viana FABR. Ent. syst. 3:2 p. 42 (1794). = Ophiusa jo- 

viana CRAM.; AUCT. 

. Noctua undata FABR. Syst. Ent. p. 600 (1775); Ent. syst. 

3:2 p. 47 (1794). Als Typen stehen zwei Stiicke von 

Remigia archesta CRAM. Die Beschreibung scheint mir 

nicht völlig auf diese Art zu passen. 

Noctua vittata FABR. Syst. Ent. p. 600 (1775); Ent. syst. 

3:2 p. 47 (1794). = Oxyodes clytia CRAMER. Es scheint 

mir sehr zweifelhaft, ob diese Art, wie FABRICIUS selbst 

vermuthet, dieselbe wie NV. scrobiculata FABR. (Syst. Ent. 

p: 592) ist. Die Beschreibung passt nicht völlig und jeden- 

falls nicht die Worte »scrobiculo baseos nigro». 

Noctua annulata FABR. Ent. syst. 3:2 p. 47 (1794). 

Der Typus ist ein Weib von Amyna selenampha GUÉN. 

Noctua repanda Far. Ent. syst. 3:2 p. 49 (1794). Die 

Vorderflügel sind gelbgrau und 25 mill. lang. Scheint mir 

Remigia megas GUEN. und nicht repanda GUÉN. zu sein. 

. Noctua versicolor FABR. Ent. syst. 3:2 p. 40 (1794). 

= Aseta repugnalis HÜBN. Zutr. 3 f. 575, 576. 

. Noctua corchori Fase. Ent. syst. 3:2 p. 50 (1794) ist 

eine Axomzs-Art, die ich nicht näher zu bestimmen wage. 

. Noctua discolor FABR. Ent syst. 3:2 p. 50 (1794). Der 

Typus stimmt ganz mit Moores Figur (Lepid. of Ceylon 

t. 170 f. 7) von Hypetra trigonifera WALK. überein. 

. Noctua sordida FABR. Ent. syst. 3:2) p. 50 (1794). = 

Thermesia irrorata FABR.; siehe oben N:o 142. 

Noctua “frugalis FABR. Syst. Ent. p. 601 (1775); Ent syst. 

3:2 p. 51 (1794). = Remigia frugalis AucT. 

Noctua flava FABR. Syst. Ent. p. 601 (1775); Ent. syst. 
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3:2 p. 51 (1794). = Cosmophila erosa Hten.; HAMPSON 

(Fauna 2° p. 472)°9. 

175. Noctua stigmatizans Far. Syst. Ent. p. 601 (1775); Ent. 

syst: 332.p. 51 (1894). {Ist derno der vorigen’ Art Die 

äussere Querlinie der Vorderflügel ist in MOORES Figuren 

(Lepid. af Ceylon 3. t. 155 f. 1, ra) nicht genau gezeich- 

net; sie bildet nämlich in der That in der Zelle 2 eine 

sehr tief eingehende Bucht, welche den Hinterwinkel der 

Mittelzelle berührt. 

176. Noctua rejecta Far. Syst. Ent. p. 601 (1775); Ent. syst. 

3:2 p. 52 (1794). = Leocyma biplaga WALK. var. Stig- 

mata Hampson (Fauna 2 p. 280). 

177. Noctua litura Far. Syst. Ent. 601 (1775); cata FABR. 

2 P..s2eH 7794) 

Der Typus fehlt; der Beschreibung aber kann nur auf /ro- 
Specs Ins@2ip 220 (173r); Ent Sysuısr 

demia littoralis Boisp. gedeutet werden. 

178. Noctua formosa FABR. Mant. Ins. 2 p. 150 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 55 (1794): = Aegocera menete CRAM. 

179. Noctua dimidiata Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 56 (1794). Der 

Typns fehlt; die Art ist aber ganz sicher = Godasa side 

Fagr.; vergl. N:o 144. 

180. Noctua rapta Fazr. Mant. Ins. 2 p. 151 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 58 (1794). = Sphingomorpha chlorea CRAMER. 

181. Noctua alienata Fapr. Mant. Ins. 2 p. 1787); Ent. syst. 

sige p'A60 (1704), — Charilina amabılıs Drury. Der 

Typus stimmt gut mit FELDERS Figur überein. 

182. Noctua mercatoria FABR. Syst. Ent. p. 604 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 62 (1704). Der Typus fehlt oder ist vielleicht 

dasselbe Stück, welches als vw/pina steckt; jeden falls ist 

die Art nach der Beschreibung = Ophiusa serva FABR. 

183. Noctua partita FABR. Syst. Ent. p. 604 (1775); Ent. syst. 

3:2 p, 63 (1794). = Serrodes mara CRAMER; HAMPSON 

(Fauna .2,.p. sur). 

184. Noctua distincta Far. Mant. Ins. 2 p. 157 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 70 (1794). = Agrotis festiva Hüzn. 

185. Noctua subterranea Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 70 (1794). 

= Agrotis annexa Tr., Aucr. Die Vordertibien sind kaum so 

lang wie das erste Tarsenglied und auf beiden Seiten bedornt. 1 
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Noctua pagana Fapr. Syst. Ent. p. 606 (1775); Ent. syst. 

3:2: p. 73 (1794). — Ich kenne diese Art nicht und kann 

sie auch in Hampsons Fauna nicht finden; durch Grösse 

und Flügelform erinnert sie sehr an Dl/ennina donans WALK. 

Noctua albago FaBr. Ent. syst. 3:2 p. 74 (1794). = 

Nanthodes malve Esp, (tmparata WALK ). 

Noctua orichalcea Fasr. Syst. Ent. p. 607 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 77 (1794). = Plusia orichalcea Hampson 

(Fauna :2: p: 573). 

. Noctua signata Fapr. Syst. Ent. p. 608 (1775); Ent. syst. 

3:2 p. 81 (1794). Der Typus ist ziemlich beschädigt, 

scheint mir aber die Art zu sein, welche Moore (Lepid. 

of Ceylon 3. t. 152 f. 4) als szgewata abgebildet hat. 

Noctua peponis Farr. Syst. Ent. p. 608 (1775); Ent. syst. 

3:2 p. 81 (1794). = Plusia agramma GUENÉE; MOORE 

(Bepid. of Ceylon. sit. 162: fig). 

Noctua lunata Fagr. Mant. Ins. 2 p. 173 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 82 (1794). Eine Plusza, welche in der Zeich- 

nung ganz mit Hampsons Figur (Ill. Lep. Het. 8 t. 149 

‚f. 7) von P. spoliata (= anargyra Guin.) übereinstimmt, 

aber durch die graue und braune, nicht röthliche Grund- 

farbe und die am Saume silbergrauen (nicht goldglänzenden 

Vorderflügel abweicht. Das u-förmige Mittelzeichen der 

Zelle 2 ist eher subargenteo- als »flavo»-marginato. 

Noctua emarginata Fagr. Ent. syst. 3:2 p. 82 (1794). 

= Calpe (Oresia) emarginata MOORE; Hampson, 

Noctua (crenata ape wr Ent syst..gi2. Pr 85, (f7094).2—= 

Lentocampa stabilis View, 

. Noctua patibulum Fasr. Ent. syst. 3:2 p. 89 (1794). = 

Dierna acanthusalis WALK.; Moore (Lepid. of Ceylon 3. 

ioe git cf 19); 

. Noctua albipes FABr. Ent. syst. 3:2 p. 89 (1794). Der 

Typus fehlt. 

. Noctua dimidiata Faer. Suppl. Ent. syst. p. 446 (1798). 

Der Typus fehlt. 

Noctaa dolichos Farr. Ent. syst. 3:2 p. 95 (1794). = 

Prodenta sp. 

Noctua sinuata Fagr. Syst. Ent. p. 611 (1775); Ent. syst 
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3:2 p. 96 (1794). = Daniana intorta SWINH.; HAMPSON 

(Ill: Lep: HetTot, 63s) Vaunay 2? pue) 

Noctua histrionica FABR. Syst. Ent. p. 612 (1775); Ent. 

Syst. + 20 p. 96. 1(1 704). = I Prodema ne ea 

littoralis Borsp.). Vergl. N:o 177. 

. Noctua seladonia FABR. Ent. syst. 3:2 p. 103 (1794). 

= Polia polymita L. 

. Noctua linea Faer. Ent. syst. 3:2 p. 106 (1794). Ein 

o. Augen nackt. Fühler fein ciliirt. Hinterkörper am Ende 

mit grossem Afterbusch, Stirne stark gewölbt. Tibien ohne 

Dornen, kurz, aber ziemlich dick. Der Halskragen mit einer 

schwarzen Querlinie. Scheint mir eine Form des veränder- 

lichen Callierges eridania CRAM. zu sein. 

Noctua arnice Far. Ent. syst. 3:2 p. 107 (1794). = 

Agrotis strigula THUNB. 

Noctua depuncta Fasr. Ent. syst. 3:2 p. 109 (1794). = 

Agrotis depuneta L. 

Noctua aurita FABR. Mant. Ins. 2 p. 179 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 116 (1794). = Cleophana Dejeani Dur. 

Noctua myopa Far. Ent. syst. 3:2 p. 116 (1794). = 

Hydyroecia nictitans BORKH. 

Hyblæa lagopus Far. Ent. syst. 3: 2 p. 127 (1794). Der 

Typus fehlt. 

Hyblea rostrata Farr. Ent. syst. 3:2 p. 127 (1794). 

Stimmt in der Zeichnung der Vorderflügel mit Hypocala 

subsatura var. limbata Buri, nahe überein und ist = 7. 

deflorata Hampson (non FABR.) var. rostrata. 

Hyblea deflorata Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 127 (1794). 

= Hypocala Moorei Hampson, Der Typus stimmt mit 

Moores Figur (Lepid. of Ceylon 3 t. 160 f. 5) gut überein. 

. Hyblea saga Fapr. Mant. Ins. 2 p. 137 (1787); Ent. syst. 

3:2 p. 128 (1794). = Hyblea puera CRAMER. 

. Hyblæa sagitta Fagr. Syst. Ent. p. 597 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 128 (1794); sagiltalıs Spec. Ins. 2 p. 272 

= Dichromia orosia CRAMER, 

Hyblæa gemina Far. Ent. syst. 3:2 p. 128 (1794). Eine 

Hypena oder verwandtes. Die Vorderflügel haben am Vorder- 

rande vor der Spitze einen grossen dreieckigen tietbraunen Fleck. 
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Phalæna perspicaria Farr. Suppl. Ent. syst. p. 449 (1798). 

Der Typus fehlt. 

Phalena immacularia Fagr. Ent. syst. 3: 2 p. 131 (1794). 

— Der Typus stimmt in Flügelform ganz mit 7halera 

acutissima WALK., Moore (Lepid. of Ceylon 3. t. 196 f. 

7) tiberein, ist aber viel kleiner, in dem die Vorderfliigel 

nur so lang wie bei putataria L. sind. 

. Phalena undaria Fasr. Syst. Ent. p. 623 (1775); Ent. 

Systane Fp TSL (27794). Der Typus-fehlt. 

. Phalena rondelaria Far, Syst. Ent. p. 623 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 139 (1794). = Prionia squalida Hien. Ein 

o, welcher mit Moores Figur (Lepid. of Ceylon t. 205 

f. 3) gut iibereinstimmt, aber viel undeutlichere Zeichnungen 

der Vorderfliigel hat. 

Phalæna flavaria Fasr. Mant. Ins. 2 p. 187 (1787); 

Ent. syst. 3:2 p, 139'(r794). Der. Typus: fehlt. 

Phalæna ocularia Fasr. Syst. Ent. p. 625 (1775); Ent. 

SENS 02084617 94): | Der Typus:tehit. 

Phalæna omicraria FAarr. Suppl. Ent. syst. p. 452 (1798). 

‘Eine Prodblepsis-Art. 

Phalæna luscaria Fasr. Ent. syst. 3:2 p. 156 (1794). 

Der Typus fehlt. 

Phalena festivaria Fasr. Ent. syst. 3:2 p. 152 (1794). 

= Marcala saturataria WALK.; MOORE. 

Phalena grataria Fapr. Suppl. Ent. syst. p. 453 (1798). 

Hematopis grataria PACK. 

. Phalena herbaria Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 162 (1794). 

2 Stücke einer kleinen Geometride, welche zu der Gattung 

Racheospila gehört und wahrscheinlich = AR. szfularıa 

GuEn. ist. 

" Obs! Phalena pygmaria FABR. ist nach einem Stücke 

in der Sammlung = Nola cuculatella L. 

Phalena letata Fasr. Ent. syst. 3:2 p. 164 (1894). = 

Agathia letata Moore (Lepid. of Ceylon 3 t. 197 f. 1). 

Phalæna liturata Fagr. Mant. Ins. 2 p. 197 (1787); Ent. 

syst. %:2 p. 166 (1794). = Æpisparis varialis WALK.; 

Moore, Der Typus stimmt besser mit FELDERS und Ro- 

GENHOFERS als mit Moores Figur überein. 
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Phalæna irrorata Fapr. Syst. Ent. p. 630 (1775); Ent. 

syst. 3:2 pi 169 (1794). Der “Typusitfehit: 

. Phalæna flavata Far. Ent. syst. 3:2 p. 168 (1794). = 

Hyperythra lutea CRAMER. 

. Phalæna pulchellata Farr. Ent. syst. 3:2 p. 171 (1794). 

Ein o7, welcher zu Craspedia addictaria WALK., MOORE 

zu gehören scheint; die Hinterfliigel sind jedoch an der Rippe 

4 deutlich geeckt und nicht gerundet wie in Moores Figu- 

ren. Die Hintertibien sind lang, verdickt und haben kurze 

Tarsen, die nur halb so lang wie die Tibien sind. 

Phalena sponsata FABR. Mant. Ins. 2 p. 199 (1787); 

Ent. syst. 3:2 p. 172 (1794). Eine mir unbekannte. Den- 

drometridæ, die jedoch ohne Zweifel nach der Beschreibung 

bestimmt werden kann. Die Hintertibien mit 4 Spornen. 

. Phalena gravidata Fagr. Ent. syst. 3:2 p. 175 (1794). 

= Fumelea vulperaria CRAMER; MOORE. Der Typus ist 

lichter als CRAMERS und Moores Figuren. 

. Phalena rosata Farr. Ent. syst. 3:2 p. 175 (1794). 

Nicht vosalza Cramer, sondern Æzmelea ludovicata Gukn. 

« Phalæna »colorata."FABrR. Ent. ‘syst...g 22) pita 74a jon) 

= Lygris testata L. 

. Phalæna fulvata Fasr. Mant, Ins. 2 p. 206 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 188 (1794). = Czdarza munitata HUBN., 

nicht aber C. fulvata Forst. (1771). 

. Phalæna pluviata Fapr. Suppl. Ent. syst. p. 456 (1798). 

= (ronodela sufflata Guin. 

Phalæna strigulata Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 192 (1794). 

Ist eine dunkle Form von Czdaria truncata Hurn. 

. Phalena zrata Faer. Suppl. Ent. syst. p. 456 (1798). 

= Synchlora rubivoraria Pack. Das Stück stammt nach 

dem Zettel aus Boston. 

Phalæna posticata Farr. Ent. syst. 3:2 p. 196 (1794). 

= (idarıa silaccata Aten. 

. Phalæna fuscata Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 200 (1794). = 

Acidalia tmmorata 1. 

. Phalæna umbilicata FaBr. Ent. syst. 3:2 p. 203 (1794). 

= Acidalia sp. Stirne tief braun: Scheitel schneeweiss ; 

Scheitelkragen hell braun. Hinterbeine lang; ihre Schienen 
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lang, verdickt, die Tarsen nur ein Drittel der Schienen, 

Die Fühler ciliirt. 

. Phalæna remutata Far. Ent. syst. 3:2 p. 203 (1794). 

Als vemutata steckt in der Sammlung ein Stück von Acz- 

dalia aversata L.; auf diese Art passt jedoch die Beschrei- 

bung nicht. 

. Phalæna regenerata Faer. Ent. syst. 3:2 p. 203 (1794). 

Eine sehr kleine Aczdalia. Kopf wie bei umbrlicata ge- 

färbt. Die Hintertarsen drei- bis viermal kürzer als die 

langen, mässig verdickten Schienen, 

. Phalæna laterata Faer. Ent. syst. 3:2 p. 206 (1794) 

ist Stemorrhages sericca DRURY. 

. Phalæna gilvata FApr. Ent. syst. 3:2 p. 208 (1794). = 

Mecyna deprivalis WALK.; MOORE. 
, 

. Phalena violata Faer. Mant. Ins. 2 p. 213 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 209 (1794). = Dacotoma abjungalis WALK.; 

Moore. 

Phalæna marinata Fagr. Ent. syst. 3:2 p. 209 (1794). 

Das Stück in der Sammlung ist ein Weibchen von Pachy- 

arches pstttacalis : die Beschreibung aber scheint mir besser 

auf P. pomonalis zu passen. 

. Phalena perspicata Fagr. Mant. Ins. 2 p. 213 (1787); 

Ent. syst. 3:2 p. 210 (1794) ist Spzlomela perspicalis 

Hüpn. Samml. Exot. Schm. 1. t. 210. 

. Phalena balteata Farr. Suppl. Ent. syst. p. 457 (1798). 

Das Stiick in der Sammlung scheint mir Hapalia fraterna 

Moore zu sein. Die Beschreibung aber passt nicht völ- 

lig gut. 

. Phalena annulata Fagr. Ent. syst. 3:2 p. 212 (1794). 

Der Typus fehlt. Nach der Beschreibung aber ist diese Art 

sicher = Margaronia celsalis WaLK.; MOORE. 

. Phalæna uliginata Far. Ent. syst. 3:2 p. 214 (1794). = 

Cataclysta lemnata L. 2. 

Phalæna inundata Fagr. Ent. syst. 3:2 p. 214 (1794). 

= Cataclysta sp. 

. Phalæna rivulata Faber. Suppl. Ent. syst. p. 458 (1798). 

2 Stiicke von einer mir unbekannten Pyralide. 

29 



168 

Bails 

254. 

255. 

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1897. 

Phalæna cribrata Far Ent. syst. 3:2 p. 215 (1794). 

= <Aripana caberalis GuEN. 

. Phalæna perspectata Fapr. Syst. Ent. p. 640 (1775); 

Ent. syst. 3:2 p. 216 (1794). Muss mit Phalangodes 

neptis CRAM. genau verglichen werden. 

. Phalena vitrata FAer. Mant. Ins. 2 p. 215 (1787); Ent. 

syst. 3:2 p. 216 (1794). Eine mir unbekannte Pyralide. 

Phalæna tripunctata FaBr. Ent. syst. 3:2 p. 217 (1794). 

= Eulepte campalis Gun. 

Phalæna vittata Fapr. Ent. syst 3: 2 p 217 (1704, — 

Ercta tipulalis WALK. 

. Phalæna renidata Far. Mant. Ins. 2 p. 215 (1787); Ent, 

syst. 3:2 p. 217 (1794). = Hedylepta straminea MOORE 

(zepid. vof ‘Ceylon 3,p. 278.1. Sata): 

. Phalena indicata FaBr. Syst. Ent. p. 640 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 218 (1794). = Hedylepta vulgalis GuEN. 

. Phalæna derogata Fagr. Syst. Ent. p. 641 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 218 (1794). = Synclera multilinealis Guin. 

. Phalena ejectata Fapr. Syst. Ent. p. 641 (1775); Ent. 

Syst. 3.2.p. 21011102) „Der ay pusmichit: 

. Phalæna dimidialis FABr. Ent. syst. 3:2 p. 224 (1794). 

= ÆEublemma hemirhoda WALKER; Hampson (Fauna 2. 

p. 342). 
. Phalæna obliqualis FABr. Ent. syst. 3:2 p. 224 (1794). 

= ÆEublemma sp.? 

. Phalæna diagonalis FAer. Ent. syst, 3:2 p. 225 (1794). 

Eine Hypenide? Die Palpen fehlen! 

. Phalena testalis FaBr. Ent. syst. 3:2 p. 227 (1794). 

Eine mir unbekannte Art. 

. Phalena bipunctalis FaBr. Ent. syst. 3:2 p. 232 (1794). 

= Botys detritalis Guin. 

. Phalena bifidalis Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 232 (1794). 

= Eurycreon evanıdalıs BERG. 

. Phalena centralis FaBr. Ent. syst. 3:2 p. 233 (1794). 

Eine mir unbekannte Pyralide. 

. Phalæna marmoralis Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 234 (1794). 

= Tarache tropica GUEN. 
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Phalena orientalis FABR. Ent. syst. 3:2 p. 234 (1794). 

= Mecyna gilvata FaBr. Vergl. N:o 242. 

. Phalæna repandalis Fapr. Ent. syst. 3:2 p.237 (1794). I 

Erinnert an Stemmatophora castanoptera MOORE, scheint 

aber eine andere Art zu sein. 

. Phalena recurvalis FABR. Syst. Ent. p. 644 (1775); Ent. 

syst. 3:2 p. 237 (1794). = Zinckenia recurvalis AUCT. 
. Phalena minialis FaBr. Ent. syst. 3:2 p. 239 (1794). 

Eine mir unbekannte Art. 

Phalena dentalis Faer. Syst. Ent. p. 645 (1775)? Ent. 

syst. 3:2 p. 241 (1794). Der Typus fehlt. 

Lithosia grandella Fagr. Ent. syst. 3:2 p. 278 (1794); 
grandis Fasr. Suppl. Ent. syst. p. 461 (1798). Der Typus 

fehlt. 

Crambus elongalis FABR. Ent. syst. 3:2 p. 221 (1794); 

elongatus Suppl. Ent. syst. p. 465 (1798). Eine //ypena, 

welche sehr an Hypena squamea Hampson und 2nilgirica 

Hampson (Ill. Lep. Het. 8 t. 148 f. 1) erinnert und viel- 

leicht diese Art ist, aber ohne Vergleichungsmaterial kann 

ich sie nach den Figuren nicht sicher bestimmen. 

Crambus strigatus FABR. Suppl. Ent. syst. p. 467 (1798). 

= Hypena laceratalis WALK.; Moore (Lepid. of Ceylon 

Beate 170 8.5), 

. Crambus cornicalis FABR. Ent. syst. 3:2 p. 229; corna- 

tus Suppl. Ent. syst. p. 468 (1798). Scheint mir Sophro- 

nia capalis WALK.; Hampson (Ill. Lep. Het. 9 t. 168 f. 

LE) zu" sein; 

Crambus capitalis Fapr. Ent. syst. 3:2 p. 229; capita. 

tus Suppl. Ent. syst. p. 468 (1798). = Coptobasis tropi- 

calis WALK.; MOORE. 

Crambus nivella FaBr. Ent. syst. 3:2 p. 296 (1794); 

niveus Suppl. Ent. syst. p. 472 (1798). = Apurima xan- 

thogastrella WALK., MOORE. Der Hinterkörper hat am 

Ende einen gelben Haarbusch. 

Pyralis lunana Fasr. Ent. syst. 3:2 p. 243 (1794). = 

Tarache olivea Gukn., Moore (Lep. of Ceylon 3. t. 150 

Is 

Pyralis sexpunctata Far. Ent. syst. 3:2 p. 245 (1794). 
A 
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281. Tinea vitella 

Eartas fabia STOLL. 

FABR. Ent. 

IDSKRIFT 1897. 

znda Moore (Lepid. of Ceylon 3. 

> syst. JB: profane 

Es finden sich noch in der Sammlung einige Tortriciden und 

Tineiden, die aber nur von einem Specialisten sicher bestimmt 

werden können. 

Systematische Uebersicht der hier behandelten Arten. 

In dieser Uebersicht sind nur die ältesten, prioritätsberech- 

tigten Namen aufgeführt. Die hinzugefügten Nummern weisen 

auf die Nummern in meiner Arbeit hın. 

Rhopal 

Danaidide. 

Amauris phedon FABR. (12) 

Danaida (Bahora) aspasia Fawr. (28) 

Luploea (Trepsichrois) claudia FABR. 

(17) 

(Danisepa) diocletianus FABR. 

(6) 

cuphon FABR. (II) 

Satyride. 

Calvsisme perseus FABR. (43) 

Llymnias panthera FABR (14) 

Gnophodes chelys FABR 9 (18) 

Henotesia narcissus FABR. (40) 

Lethe rohria FABR. (15) 

> confusa AURIV. (15) 

Mycalesis delila FABR. (41) 

melusina FABR. (42) 

Oeneis bore Esp. (39) 

Heliconiidæ. 

{Jeliconius rhea CRAM. (27) 

32 

ocera. 

Acræidæ. 

Acrea terpsichore L. (26) 

Nymphalidæ, 

Byblia polinice CRAM. (24) 

Euthalia cocyta FABR. (21) 

monina FABR. (22) 

Hypolimnas bolina L. v.jacintha DRURY 

(13) 
v. liria F ABR. (20) 

misippus L. Q (8) 

Funonia clelia CRAM. (16) 

Neptis frobenia FABR. (23) 

Precis amestris DRURY (19) 

Tanecia pelea FABR, (25) 

Terinos atlita FABR. (17) 

* Erycinide. 

Abisara echerius STOLL. (10) 

Taxila haguinus FABR. (9) 

Lycenide. 

Aphnaus vulcanus FABR. (46 
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Arhopala democritus FABR. (53) 

(72) 
Cheritra freja FABR. (45) 

Chrysophanus orus CRAM. (60) 

Cupido cnejus FABR. (54) 

(59) 
lajus CRAM. V. cajus 

FABR. (58) 

rosimon FABR. 

Arrugia protumnus L. 

hanno STOLL. 

otis 

(56) 
strabo FABR. (55) 

theophrastus FABR. (51) 

Lycenesthes Juba FABR. (61) 

Lycenopsis haraldus FABR. (62) 

Phasis pierus CRAM. (73) 

thyra L. (73) 

Pratapa argentea AURIV. (48) 

Rathinda amor FABR. (44) 

Tajuria cippus FABR. (48, 49?) 

FABR. (57) 

71 

Tachyris libythea FABR. (31) 

zelmira CRAM. (34) 

Teracolus amata Fasr. (35) 

danae FABR. (36) 

eucharis FABR. (33) 

Terius > libythea FABR, (32) 

Papilionide. 

Papilio antiphates Cram. v. alcibiades 

FABR. (5) 

palinurus FABR. (2) 

phorbanta L. (3, 4) 

polvtes L. v. romulus CRAM. (1) 

Hesperiidæ. 

Acolastus amyntas Farr. (68) 

Ampittia 2 dioscorides FABR. (65) 

pygmea FABR. (76) 

Thecla columella Fawr. (52) Badamia exclamationis FABR. (67 
ecta Co elle 4 SN d = 

ARRETE (so) Hasora alexis FABR. (68) 
TA ABR. 

= 3 y Butleri AURIV. (68 
Virachola isocrates FABR. (47) i : à ) 

Hesperia galba FABR. (74) 

»Pamphila» vitellius FABR. (63) 
Pieridæ. | 

| Suastus gremius FABR. (69) 

Catopsilia catilla CRAM. (37, 38) Tagiades atticus FABR. (71) 

ilea FABR. (30) Taractrocera maevius FABR. (75) 

Leptosia alcesta CRAM. v. narica FABR. Telicota augias L. (64) 

(29) Udaspes folus CRAM. (70) 

Heterocera. 

Syntomide. Argina syringa CRAM. (116) 

5 : ; a Aloa lacticinea Cram. (118 
Fuchromia guineensis FABR. (29) Se ae is FÖREN ) 

: ; ; 5 Creatonotus interruptus L. (122) 
Lunomiay columbina Fawr. (94) 

parthenie FABR. (93) 

Lemocharis capistrata FABR. (92) 

Mastigocera panthalon FABR. (96) 

(88) 

Senestrata Drury (90) 

sperbius FABR. (91) 

Syntomoides diptera Fawr. (95) 

Syrtomis cyssea CRAM. 

Arctiide. 

Arctia ricini FABR. (117) 

[#2] 

lineola FABR. (115) 

Earias fabia STOLL. (281) 

Ocnogyna advena FABR. (104) 

Pelochyta astrea Drury (141) 

(119) 
Spilosoma virginica FABR. (103) 

Ütetheisa elata FABR. (121) 

vidua CRAM. 

Hypside. 

Digama cribraria Fann. (146) 
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Hypsa alciphron CRAM. (149) 

dominia CBAM. (139) 

»  ficus Farr. (148) 

marmorea WALK. (140) 

Nolidæ. 

Nola cuculatella L. (222) 

Liparidæ. 

Euproctis flava FABR. (101) 

Lymantria serva FABR. (120) 

Psalis pennatula FABR. (114) 

Sphingide. 

Acherontia lachesis FABR. (79) 

Basiothea idricus DRURY (85) 

Choerocampa clotho Drury (84) 

» velox FABR. (86) 

Nephele funebris FABR. (81) 

»  hespera FABR. (82) 

Polyptychus dentatus CRAM. (77) 

> > rhadamistus FABR. (78) 

Protoparce convolvuli L. v. abadonna 

FABR. (83) 

Temnora Boisduvali AURIV. (78) 

Theretra nessus DRURY (80) 

Notodontide. 

Uropus ulmi SCHIFF. (105) 

Striphnopterygide. 

Eupterote hibisci F ABR. (100) 

) orientalis Farr. (97) 

Lasiocampide. 

Metanastria hyrtaca Cram. (98, 99) 

Limacodide. 

Parasa equestris FABR. (108) 

lepida FARR. (107) 

Agaristidæ. 

Aegocera menete CRAM. (178) 

> venulia CRAM. (109) 

Charilina amabilis Drury (181) 

TIRSKRIFT 1897. 

Godasa side FABR. (144, 179) 

Noctuide. 

Genus ? diagonalis FABR. (262) 

»  exigua FABR. (113) 

»  pagana FABR. (186) 

»  palmata FABR. (157) 

Agonista vampyrus FABR. (134) 

Agrotis depuncta L. (203) 

»  distincta FABR. (184) 

strigula THUNB. (202) 

»  subterranea FABR. (185) 

Amyna annulata Fawr. (167) 

» punctum FABR. (152) 

Anomis corchori FABR. (170) 

Atethmia repanda FABR. (112) 

Azeta versicolor FABR. (169) 

Baniana sinuata Fawr. (198) 

Brevipecten arcuata FABR. (158) 

Callierges eridania CRAM.? (201) 

Calpe emarginata Farr. (192) 

Carea angulata FARR. (123) 

Cleophana Dejeani Dur. 

Cosmophila flava FABR. (174, 175) 

Cyligramma latona CRAM. (133) 

Dichromia orosia CRAM. (210) 

Dierna patibulum F apr. (194) 

Episparis liturata FABR. (224) 

Eublemma dimidialis FABR. (260) 

> obliqualis FABR. (261) 

Glottula dominica CRAM. (126) 

Grammodes geometrica FABR. (161) 

mygdon CRAM. (156) 

» stolida FABR. (163) 

Heliothis armiger HÜBN. (106) 

> virescens FABR. (151) 

Hyblea puera CRAM. (200) 

Hydroecia nictitans BORKH. (205) 

Hypetra discolor FABR. (171) 

u elongalis FABR. (274) 

> gemina FABR. (211) 

»  strigata FABR. (275) 

Hypocala deflorata FABR. (208) 

» rostrata FABR. (207) 

Ischyja manlia CRAM. (135) 
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Lacera alope CRAM. (131) Genus? ocularia FABR. (217) 

Leocyma rejecta FABR. (176) y Derspicaria FABR. (212) 

Menas salaminia Cram. (138) » sponsata FABR. (228) 

Nyctipao hieroglyphica Drury (128) » undaria FABR. (214) 

Ophideres fullonica L. (137) Acidalia immorata L. (237) 

Ophiusa Crameri Moore (136) » regenerata FABR. (240) 

hircus FABR. (150) » remutata FABR. (239) 

Janata L. (160) » umbilicata FABR. (238) 

Joviana CRAM. (164) Agathia letata FABR. (223) 

mezentia CRAM, (162) Cidaria munitata HÜBN. (232) 

> serva FABR. (159, 182) »  posticata Farr. (236) 

Oxyodes vittata FABR. (166) » truncata HUFN. (234) 

Phurys crucis FABR. (154) Craspedia pulchellata FABR. (227) 

Plastenis subtusa FARR. (143) Eumelea rosata FARR. (230) 

Plusia lunata FABR. (191) » vulperaria FABR. (229) 

orichalcea FABR. (188) Hematopis grataria FABR. (221) 

peponis FABR. (190) Hyperythra lutea CRAM. (226) 

signata FABR. (189) Hypochrosis festivaria Fawr, (220) 

Polia polymita L. (200) Lygris testata L. (231) 

Polytela gloriose FABR. (125) Macaria pluviata FABR. (233) 

Prodenia dolichos FABR. (197) Prionia rondelaria FABR. (215) 

> litura FABR. (177, 199) Problepsis omicraria FABR. (218) 

Remigia archesia CRAM.? (165) Racheospila herbaria FABR. (222) 

. frugalis FABR. (173) Synchlora ærata FABR. (235) 

repanda FABR. (168) Thalera > immacularia FABR. (213) 

Serrodes inara CRAM. (183) 

Sophronia cornicalis FABR. (276) Pyralide. 

Speiredonia itynx FABR. (130) 
a Genus? centralis FABR. (266) 

mutabilis FABR. (129) 
Sphi ne Cc 8 » dentalis FABR. (272) 
= à de ha RAM. (180) N ejectata Fan. (259) 

arache lunana FABR. (279) ‘ ie yee 

marmoralis FABR. (267) 

nitidula FABR. (110) 

sexpunctata FABR. (280) 

Teniocampa stabilis VIEW. (193) 

Thermesia chalcis FABR. (132) 

> trrorata FABR. (142, 172) 

Trigonodes hyppasia CRAM. (155) 

pulcra FABR. (153) 

Xanthodes albago FABR. (187) 

» rivulata FABR. (250) 

» testalis FABR. (263) 

» vitrata FABR. (253) 

Apurima nivella Fawr. (278) 

Aripana cribrata FABR. (234) 

Bacotoma abjungalis FABR. (243) 

Botys bipunctalis FABR. (264) 

Cataclysta inundata Fawr. (249) 

» lemnata L. (248) 

Coptobasis capitalis FABR. (277) 

Geometridæ. Dichogama innocua FABR. (111) 

Genus >? flavarta FABR. (216) Ercta vittata FABR. (255) 

irrorata FABR. (225) Eulepte tripunctata FABR. (254) 

luscaria FABR. (219) Eurycreon bifidalis FABR. (265) 
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Hapalia balteata FABR. (246) Tineide. 

Hedylepta indicata Fawr. (257) 

revidata FABR. (256) 

Margaronia annulata FABR. (247) 

Acrolophus reflexus FABR. (102) 

Hepialide. 
Mecyna gilvata FABR. (242, 268) 

Pachyarches marinata FABR. (244) HHepialus sylwinus L. (127) 

Phalangodes > perspectata FABR. (252) 

Spilomela perspicata FABR. (245) Fam.? 

Stemmatophora repandalis FABR. (269) Genus? albipes FABR. (195) 

Stemorrhages sericea DRURY (241) bicolora FABR. (145) 

Synclera derogata FABR. (258) capreæ FABR. (147) 

Zinckenia recurvalis FABR. (270) derasa FABR. (124) 

ala dimidiata FABR. (196) 

Sesiidæ. grandella FABR. (273) 

Melittia chalciformis FABR (87) lagopus FABR. (206) 
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SKORPIONER OCH PEDIPALPER I UPSALA 

UNIVERSITETS ZOOLOGISKA MUSEUM 

REVIDERADE AF 

DR EINAR LONNBERG. 

Samlingarna af ofvannämnda djurgrupper i Upsala zoologi- 

ska museum kunna lämpligen delas i tre skilda kategorier: 

a) Linnéanska exemplar. 

b) Exemplar från THUNBERGS samlingar, alla torkade och 

uppstuckna på nålar. 

c) Nyare samlingar förvarade i sprit. 

Den första kategorien är naturligen den fåtaligaste, men i 

visst afseende den intressantaste, då den innefattar mer eller min- 

dre säkra typexemplar för LINNÉS arter. Den andra kategorien 

däremot är af relativt ringa värde, då den ej innefattar några 

typexemplar och ofta af THUNBERG försetts med oriktiga etiket- 

ter, hvartill kommer, att i intet fall finnes någon fyndort angif- 

ven, och många af exemplaren äro dåliga. De nyare samlingarna 

omfatta mestadels goda exemplar med fullständig lokaluppgift. 

Skorpioner. 

I Upsala universitets zoologiska museum finnas sedan LIN- 

NÉS tid trenne skorpioner, nämligen enligt etiketterna: 

1) > Sborpio afer». »Mus. Ad. Fr.» 

2) » Scorpio americanus». »Mus. Linn.» 

3) Scorpio curopeus». »Mus. LINN.» 

I 
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Den första af dessa hör enligt etiketter och uppgifter i 

THUNBERGS handskrifna kataloger till den samling, som donerats 

af dåvarande kronprinsen ADOLF FREDRIK år 1745 och som be- 

skrefs af LINNÉ i en disputation, försvarad af L. BALK 1746, 

Museum ADOLPHO FRIDERICIANUM!, sedermera införd under titel 

» Museum Principis» i »Amoenitates academic®»..I. Skorpionen 

i fråga finnes där också beskrifven såsom N:o 61 »Scorpio pec- 

tinum denticulis XIII». Detta är alltså verkligen ett Linneanskt 

typexemplar och äfven åtminstone delvis typ för den skorpion- 

art, som af LINNÉ i »Mus. Lupov. ULR.» (1764) p. 429 beskrefs 

under namnet »Scorpio afer» och som också i Syst. Nat. ed. 

x. 2758, p. 624 0ch Syst. Nat. ed, XM. 12767, pase oma 

detta namn. Pa alla dessa ställen uppgifves samstämmigt att 

» Scorpio afer» har 13-tandade kammar liksom äfven det nämn- 

da typexemplaret har, hvilket äfven för öfrigt öfverensstämmer 

med beskrifningen i »Mus. Principis». Det är möjligt och tro- 

ligt att Linnes Scorpio afer är ett kollektivt begrepp, liksom 

det äfven af manga senare författare uppfattats. En sak, som 

tyder härpa, dr t. ex. uppgiften 1 »Mus. Lup. ULR.» p. 429: 

»Chele cordate — — adspers® punctis eminentibus -— —». 

Detta visar måhända hän pa en skorpion med korniga klor 

(maxillarpalper), exempelvis S. ceylonicus HERBST =? » Puthus 

megacephalus» C. L. KocH. Det verkliga typexemplaret fran 

»Mus. Principis» är däremot den pa Java förekommande arten 

> Buthus reticulatus» C. L. Kocu, eller som den i KRÆPELINS »Re- 

vision der Scorpione»® p. 53 kallas »Scorpzo indicus L.» Denna 

bestämning ar för öfrigt redan gjord af THORELL i hans » Etudes 

Scorpiologiques»*, p. 208—9. THORELL synes dock ej vilja 

lita pa THUNBERGS etiketter och uppgifter, hvarför han ej upp- 

tager namnet »afer» annat än såsom synonym, i det att han 

påpekar, att LINNÉ troligen förblandat en afrikansk och en in- 

disk skorpion (eller kanske flera). I föregående skrifter, såsom i 

Syst. Nat. ed. VI, 1748, p. 68, uppför LINNÉ nämligen en asia- 

tisk »Scorpio indicus» med 13 kamtänder och en afrikansk 

! Icke att förblanda med »Museum Regis ADOLPHI FRIDERICI» af 1754. 

? En dylik finnes också i Thunbergska samlingen bärande etiketten »afer>, 

> Jahrb, wiss. Anst. Hamburg 1893. 

* Att. Soc. It. Vol. XIX. Milano 1877. 

a 
~ 
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» Scorpio africanus» med 18 kamtänder. Denna uppgift om den 

indiska skorpionen föranleder KRÆPELIN att proponera (l. c. p. 

54), att man för en gäng skulle göra ett undantag och läta nam- 

net i ed. VI gälla till följd däraf, att ifrägavarande namn är sä 

passande genom sin ursprungsbeteckning. Han upptager därför 

namnet »zndicus» för Javaskorpionen. Ett sådant tillvägagäende 

att bryta de en gäng fastslagna nomenklaturreglerna om ed. X 

såsom utgångspunkt innebär dock en alltför stor fara för fram- 

tida själfsvåld på andra områden, äfven om det i detta fall synes 

lockande. Det måste därför tillbakavisas. Äfven i »Mus, AD. 

FrRiD. Reg.» p. 84 återfinnas båda namnen »africanus» och »zn- 

dicus>, men till det förra namnet gifves en ny diagnos, i det 

att kamtändernas antal säges vara 12. Äfven denna publikation 

är tidigare än ed. X. af Syst. Nat., och ehuru binomenklaturen 

där visserligen är använd, hafva enligt de gängse reglerna de 

där brukade namnen ej den helgd som från och med ed. X. Det 

är därför ej radligt att med THORELL (l. c. p. 129) upptaga nam- 

net »africanus» och binda det vid en afrikansk skorpionart, isyn- 

nerhet, då man ej har någon annan ledning för dess fixerande 

än lokaluppgiften » Habitat in Africa» samt den på många an- 

dra skorpioner,t. o. m. mer än på den allmänna afrikanska, till- 

lämpliga uppgiften »pectinibus duodecim dentatis». Det är dess- 

utom väl att märka, att LINNÉS uppgifter i fråga om de beskrifna 

djurens hemort dess värre mycket ofta är felaktig. För den saken 

skulle kunna framdragas många bevis. Orsakerna härtill äro 

mycket lätta att förstå. Dels lade man nämligen mindre vikt 

härvid, emedan zoogeografien då ännu ej utvecklats till en veten- 

skap eller vetenskapsgren, dels voro djuren i dåtidens (före LINNÉ) 

museer i regel ej hemförda af vetenskapligt bildade personer, som 

företagit resor i ändamål att göra samlingar, utan hade mest hop- 

bragts såsom kuriositeter, hvilka af sjöfarande och köpmän med- 

tagits från främmande lander®. Under sådana omständigheter 

och då uppgifterna om ursprunget endast stödde sig på ovissa 

hörsagor, är det gifvet, att äfven hos LINNÉ /abitat-betecknin- 

garna skulle vara osäkra, isynnerhet när det gällde beskrifningen 

af föremål isett redan befintligt, från alla möjliga håll hopsam- 

73 Museerna själfva voro en slags kuriositetskabinett, en lyx, hvarmed fur- 

star och andra förnäma och rika personer kunde bestå sig. 

Entomol, Tidskr. Arg. 18, H. 3 (1807) 3 2 12 
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ladt museum, såsom t. ex. »Mus. AD. Frip. Reg.» och »Mus. 

Lup. ULr. Reg.» En annan sak var det, om föremålen hem- 

förts af någon af LINNÉS många lärjungar, som uti naturhistoriskt 

ändamål besökt vissa länder. Häraf kan man alltså draga den 

gifvit ett djur namnet »afer» eller slutsatsen, att om LINNÉ 

»africanus» han visserligen hyst den uppfattningen, att sagda 

djur härstammade från Afrika, men ingalunda, att det verkligen 

gjorde så. MHabitat-uppgiften kan alltså endast med yttersta för- 

siktighet och med stor ovisshet användas för identifieringen af 

en Linnéansk djurart. LINNÉS egen ovisshet härvidlag framgår 

med stor tydlighet i ifrågavarande fall, då han under namnet 

» Scorpio afer» i »Syst. Nat.» ed. X anför » Habitat in India», 

men i »Mus. Lup. ULR.» under samma namn » Habitat in Africa» 

och sedan återigen i »Syst. Nat.» ed. XII » Habitat in India», 

ehuru »Mus. Lup. Urr.» citeras! Af alla dessa skäl framgår, att 

namnet »afer» (såväl som »afrécanus»®) ingalunda kan bevisas 

tillhöra den vanliga afrikanska skorpionen. Men då ett odispu- 

tabelt Linnéanskt typexemplar finnes, som är betecknadt med 

namnet »afer» och beskrifvet med en diagnos, som öfverensstäm- 

mer med dem, som senare efter binomenklaturens införande gifvas 

af LINNÉ under samma namn, så synes det icke kunna bestridas, 

att den skorpionart, som nämnda Linnéanska typexemplar repre- 

senterar, bör betecknas såsom 

Scorpio afer LINNÉ p. p. 

Synonymiken blir da = 

1838 Buthus reticulatus C. L. Koch, 

1877 Pandinus indicus (LIN.) THORELL 

1894 Scorpio indicus (LIN) KRÆPELIN. 

(För öfriga synonymer se KRÆPELIN |]. c.). 

Häremot kan visserligen anföras det beklagliga i, att en 

ostindisk eller javansk form. kallas »afer», men det är en sak, 

som ej kan hjälpas, men som dessutom har flera motsvarigheter, 

ej blott så, att artnamnen ofta innebära en oriktig geografisk 

6 Då detta är gifvet före binomenklaturens införande behöfde för öfrigt 

ingen hänsyn tagas till detsamma. 
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beteckning, utan äfven mycket ofta tillägga de djuren egenska- 

per, som de ej alls eller blott undantagsvis äga. Man Kän där- 

för ej låta binda sig af den omständigheten. Namnen »ndicus» 

och »africanus» kunna ej tilldelas någon skorpionart med LINNÉ 

såsom auctor. Den såsom »Scorpio africanus L.» allmänt be- 

tecknade formen måste därför erhålla ett nytt namn och om 

(Buthus) imperator C. L. KocH, som KRÆPELIN anser, ej är en 

skild art, är detta ju det äldsta, som gifvits åt denna art, eljest 

träder (Heterometrus) roeselii SIMON i förgrunden såsom det där- 

näst. Detta senare anser äfven Pocock vara det riktiga”, i det 

att han, ehuru med en viss tvekan, uppfattar »Scorpio africa- 

nus» Lin. (1754 Mus. AD. Frip. Reg.) såsom identisk med en 

af honom (Pocock) under namnet »dictator» (1. c. p. 251) be- 

skrifven afrikansk skorpionart. Hvad som kanske mest talar för 

denna sak är antalet kamtänder, som hos S. dictator Pocock 

är lågt, 9—-13, och hos »Scorpio africanus» Lin. 1754 uppgif- 

ves vara 12, Saken är likvisst alltför osäker, och då dessutom 

1754 binomenklaturen ej var genomförd, finnes intet skäl att 

ändra Pococks namn. 

De båda andra exemplaren från LINNÉS tid, som stamma ur 

»Mus. LINNÆANUM» och som enl. THUNBERG tillhört »Donatio 

JONÆ ALSTROMER %ec non CAROLI @ LINNE» fran ar 1749 och 

följande, hafva ej fullt samma värde, emedan de ej blifvit före- 

mål för någon särskild beskrifning. De hafva dock så tillvida 

betydelse, att man med säkerhet kan veta, att LINNÉ sett dem, 

och det är troligt, att de äro typer för diagnoser i Syst. Nat. 

I ena fallet, nämligen hvad beträffar » Scorpio europeus», öfverens- 

stämmer också exemplaret särdeles väl med diagnoserna under samma 

namn såväl i Syst. Nat. ed. X och XII som med densamma i 

Mus. Lup. Urr. Reg. Till följd häraf kan man påstå, att det 

är en till visshet gränsande sannolikhet för, att detta exemplar 

varit en typ för LINNÉS >» Scorpio europ@us», och när nu detta 

typexemplar tillhör arten /sometrus maculatus (DE GEER)*, torde 

detta namn kunna ändras till: 

7 On African specimens of the Genus Scorpio, Ann. and Mag. of Nat. 

Hist. Ser. 6, Vol. 2. London 1888. 

5 För öfriga synonymer se KREPELIN »Revision d, Skorpione, I. Die 

Familie der Androctonide»,. Jahrb. Hamb. wiss. Anst, VIII. Hamburg 1891, p. 103. 

5 
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Isometrus europeus (Iın.). 

Denna identifiering afviker fran den, som framställts af THo- 

RELL (1876. Ann. a. Mag. (4), XVII, p. 8 samtl.c.p. 166), och 

han liksom ännu KRÆPELIN använder det af DE GEER gifna nam- 

net, och båda sätta såsom Linnéansk synonym härtill »Scorpzo 

americus IL. Syst. Nat. ed. ro». Detta torde emellertid (äfven 

oafsedt typexemplaret för S. europeus Lin.) ej vara rätt, då 

Scorpio americus Lin. säges vara försedd med »pectinibus I4- 

dentatis», under det att /sometrus maculatus DE GEER har (16) 

17—19 sådana. DE GEER (I. c. p. 346) begår för öfrigt sam- 

ma misstag, men citerar Syst. Nat. ed. XII. Linnes >» Scorpio 

europ@us» fran Syst. Nat. anser däremot KRÆPELIN liksom THO- 

RELL förut (l. c. p. 133 och 165) vara identisk med DE GEERS” 

» Scorpio punctatus» och »curop@us», hvilka han visar vara en 

»Phassus» och därför kallar » Ph. americanus (L. 1754)», emedan 

LINNÉS » Scorpio europ@eus» i Syst. Nat. ar den samma, som 

1754 af honom i »Mus. Ap. Frip. Reg.»!° kallades »S. amert- 

canus». Om nu DE GEERS » Scorpio punctatus» ar den af KRÆ- 

PELIN åsyftade Phassus = Tityus bör denna heta: 

Tityus punctatus (DE GEER), 

och synonymen » Scorpio curopeus Lin. 1758, 64, 67» bör flyt- 

tas, som ofvan anförts, till Scorpio maculatus DE GEER. Denna 

Tsometrus europeus (Lin. = I. maculatus [DE GEER]) far nu 

också tyvärr ett mindre lämpligt artnamn såsom ursprungsbeteck- 

ning betraktadt, men det står lika litet att hjälpa här som i före- 

gående fall. Dock är förhållandet här så tillvida bättre, 1 det 

att denna vidtutbredda art verkligen uppgifves förekomma 1 Syd- 

Spanien, Huelva (se KRÆPELIN |. c.), och då den är den enda 

från Europa kända /sometrus, blir därigenom namnet i visst af- 

seende passande. 

Det tredje skorpionexemplaret från LINNEs tid gifver mera 

Dee des Insectes AD VI DS AS REINE Te 

10 KRÆPELINS citat är mycket konstigt i det att det lyder »1754 Scorpio 

americanus L. Mus. Lupoy. ULRICH, p. 429». Årtalet är det för Mus. Ap. 

Frip. Reg. där denna form bar namnet »americanus». 1764 i Mus. Lup. 

Ur. pa citerad pagina star däremot »ezropeus» såsom namnet för den 18- 

tandade skorpionen varit hos LINNÉ sedan 1758 i Syst. Nat. ed. X. 

6 
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hufvudbry så till vida, att det af THUNBERG erhållit den fel- 

aktiga etiketten »amerzcanus». Den är det nu naturligen 

ej, men om man skall bereda den en plats bland de af LINNE 

i Syst. Nat. beskrifna skorpionerna, till hvilka den gifvetvis hör, 

är denna snart och lätt funnen. Det är en otvetydig »Scorpio 

australis»: »pectinibus 32 dentatis, manibus levibus». Efter 

modernare begrepp är det återigen Awdyoctonus funestus HEMPR. 

& ExsreneG!!, THORELL har redan 1876!” framställt antaglig- 

heten af, att LINNÉS »S. australis» skulle vara Androctonus fu- 

nestus. Detta tyckes genom befintligheten af detta Linnéanska 

exemplar, som ej kan hänföras till någon annan Linnéansk art, 

blifva tillfyllestgörande bevisadt, och jag tvekar därför ej att skrifva 

Androctonus australis (LINNÉ). 

= A. funestus Hemer. & EHRENBG. = A. priamus C. L. Koch. 

I detta fall är också Linn&s /adztat-uppgift riktig, i det att 

han skrifver: » Habitat in Africa». Men ovissheten framträder 

äfven här genom tillägget: »forte etiam America ». 

De THUNBERG’ska torkade skorpionerna äro till antalet 29 1°. 

Af dessa donerades en). katalogerna fyra redan 1785, nämligen 

»afer», »americanus», »curopeus» och »maurus». I andra ka- 

taloger finner man ytterligare namnen »Jdarthelemicus», »capen- 

sis», »dentatus», »germanicus», »hottentottus», »junceus», »lon- 

gimanus» och »tunetanus 

»Afer» är = Scorpio ceylonicus HERBST., etiketten »ame- 

ricanus» betecknar Androctonus funestus HEMPR. & EHRENBG i 

ett exemplar. »Darthelemicus» förekommer i 4 ex. Tvänne af 

dessa äro af "THORELL etiketterade såsom »/sometrus americus 

(Linn.)», en såsom »/sometrus inc. spec.» och en såsom » /7tyus 

lineatus C. Koch. Själf har THUNBERG på 2 af etiketterna äfven 

skrifvit »amertcanus HERBST.», sa att barthelemicus blott beteck- 

11 Vidare syn. se KRÆPELIN |. c. 1891, p. 32. 

!? Ann, a, Mag. Nat. Hist. Ser, 4. Vol. XVII. London 1876, p. 7, not. Han 

stöder sig härvid på den omständigheten, att i Riksmuseum i Stockholm finnes 

»a very old specimen > etiketterad »Scorpio australis LINN.» och detta var 

Andr. funestus! 

13 bortsedt från »cazcroides» = Chelifer! 

7 
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nar ursprunget. »Dentatus» är också THORELLS /sometrus ame- 

ricus (LINN.), d. v. s. efter min uppfattning /sometrus curopeus 

Linn. (= /. maculatus DE GEER); »capensis» i 6 exemplar är 

Opisthophthalmus capensis (HErest), 

Af »europ@us» finnes ett mycket dåligt exemplar = Tityus 

punctatus (DE GEER), »germanicus» ar Euscorpius flavicaudis DE 

GEER, »/ottentottus» är af Ti. ÅELL etiketterad »/sometrus ob- 

scurus (GERV.)» = Tityus punctatus (DE GEER) (se ofvan), 

»junceus» är af THORELL bestämd till Buthus hottentotta FABR., 

»longimanus» af densamme till Androctonus crassicauda (OLIV.). 

»Maurus» är den skorpion, som af DE GEER och Heresrt kallats 

» Scorpio maurus» och af THORELL »Droteas Herbstü», nyare 

auctorers Lroteas maurus (Herest)!t. Af denna form finnas 3 

exemplar. » 7unetanus» är af THORELL etiketterad Buthus occt- 

{anus AMOUREUX. Förutom de redan nämnda fylles antalet af 

några mer eller mindre dåliga Isometriner utan etikett af THUN- 

BERGS hand. Ingen af alla dessa är något typexemplar, och den 

enda formen, som ens är värd att diskutera, är »saurus». Da 

en sådan redan finnes upptagen 1 katalogen från år 1785, är 

det troligt, att THUNBERG uppfattat denna form såsom LINNÉS 

» Scorpio maurus». Denna beskrifves helt enkelt »pectinibus 8- 

dentatis, manibus subcordatis punctatis. Habitat in Africa». 

Scorpio maurus i DE GEERS och HErRBSTS mening härstammar 

visserligen frän Sydamerikas norra delar, men, som redan sagts 

ofvan, äro LINNÉS ursprungsbeteckningar så ovissa, att de i de 

flesta fall ingalunda kunna betraktas såsom bindande bevismedel 

vid en arts identifiering. De öfriga uppgifterna i diagnosen kunna 

nog utan Svårighet tillämpas på Drofeas, men det är också möj- 

ligt, att, såsom THORELL framhäfver, LINNÉS »waurus» haft bre- 

dare klohänder, då samma term »subcordatis> användes för 

att LINNÉS »maurus» är identisk , 
»afer». THORELL anser!) 

med MHeterometrus palmatus Hrmer. & EHRENBG, och det är ju 

möjligt, att så är fallet, men någon full visshet kan ej ernäs. 

THUNBERGS placering af namnet »wmwaurus» kan också vara vid 

de äldsta exemplaren föranledt af DE GEERS arbete (1. c.), och 

'* borde riktigare skrifvas Aroteas maurus (DE GEER), dä det ej råder 

något tvifvel om hvilken form DE GEER menat. 

25 Etud; ‘scorp, 1. ‘c: 
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senare kände han äfven HERBST arbete såsom bl. a. framgår af 

citaten pa eiiketterna till hans »barthelemicus». 

Den tredje kategorien af skorpionsamlingar omfattar 24, 

uteslutande i sprit förvarade arter, hvilka härnedan i systematisk 

ordning uppräknas. 

Fam. Androctonide. 

ı underfam. Androctonini. 

Androctonus funestus HEMPR. 

»Museum SCHAGERSTRÖM», 

Buthus hottentotta FaBr. var. socofrensis Poc. 

Flera ex., Massauah, Vanadisexp. 

Pa fjärde caudalsegmentets Gfre yta visar sig hos alla 

exemplaren dubbla kornrader såsom hos den af Pocock 

beskrifna 2. socotrensis, hvilken af KRÆPELIN indragits un- 

der 4. hottentotta Farr. 

Buthus quinquestriatus Hempr. & EHRENBG. 

Flera ex., Egypten, HEDENBORG. 

Grosphus piceus Pocock. 

ı ex. utan lokaluppgift, arten tillhör Madagaskars 

fauna. 

Archisometrus marmoreus (C. L. Koch). 

1 ex., Nya Holland, PESSLER. 

Archisometrus curvidigitus (GERV.). 

Flera ex., Java 1891, Doc. C. AURIVILLIUS. 

Rhoptrurus biittneri (KARSCH.). 

1 ex., N’Dian, Kamerun, Dr. Y. SJösTEDT. 

Lex... Kılta, » » » 

PaeCX4) DongE, » » 

2 underfam, Isometrini. 

Isometrus, europæus (LIN.) (= /. maculatus DE GEER). 
I ex., Javas nordkust, Kapt. G. v. SCHEELE. 

Te €x.; Java, » > » 
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u ex., Java Kapt iGAppa, 

ex, utan lokal. Os 

ex., Australien, Kapt. FORSSTRÖM. 2 , 

2 ex., Melbourne, » 

ı ex., Honolulu, Vanadisexp. 

Denna mycket varierande och vidt utbredda — nästan 

kosmopolitiska skulle man kunna säga — art, har visser- 

ligen förut påträffats på Sandwichsöarna, men säkra och 

bestämda australiska fyndorter fattades hittills, ehuru man 

väl äfven där kunde vänta att finna den. I Australien före- 

kommer en närstående art, /. melanodactylus (C.L. Koch), 

men hos denna sluta de öfre kölarna på andra och tredje 

caudalsegmentet med en stor spetsig tagg, hvartill ej synes 

ett spår hos våra australiska exemplar. Arten melanodac- 
tylus har också färre kamtänder, näml. ro—13. Melbourne- 

exemplaren af I. europens däremot tg. 

Tityus bahiensis (PERTY). 

ı ex. (dåligt), Paraguay, Dr. ROSENSKÖLD. 

3 underfam. Centrurini. 

Centrurus infamatus (C. L. Koch). 

Flera ex., Orlando, Florida, Doc. E. LONNBERG. 

Flera ex., Florida, HENSCHEN. 

Dessa floridanska exemplar afvika i flera afseenden från 

de typiska från Mexico, som i allmänhet legat till grund 

för auktorernas beskrifningar. De af mig hemförda och i 

Florida observerade skorpionerna af denna art äro tämligen 

16 Färgen var ganska blekt små, vanligen ej öfver 4 !/2 cm. 

gul undertill, ofta tydligt stötande 1 ljusgrônt, De fyra 

mörka banden på ryggen mycket tydliga, mer eller mindre 

mörkt grå eller svartgrå. Ben och klor jämnt marmore- 

rade med grått, ungefär såsom fallet är hos /sometrus. 

Svansen är ofvan gul, under mer eller mindre »rökig», grå 

eller mörkgrå, ofta med tydliga, mer eller mindre i rader 

ordnade ljusa fläckar. Dessa färgförhållanden afvika ju 

rätt mycket fran de vanliga, 1 det eljest grundfärgen vanl. 

19 8 cm. är ungefär den kända maximilängden. 

Io 



LÖNNBERG: SKORPIONER OCH PEDIPALPER I UPSALA MUSEUM. 185 

betecknas såsom rödgul, med svansen och klorna rödgula. 

Strukturförhållandena afvika dock ej från de kända. Några 

af de Henschenska exemplaren däremot, som äro betydligt 

större, inemot 7 cm., ha en betydligt mörkare färg, med 

rödgula klohänder och svansens Ofversida i samma färg 

och dess undersida rökig, med samma underfärg. Klo- 

fingrarna äro rent svarta, hvarigenom de öfverensstämma 

med C. zusulanus "THORELL från Jamaica, men skilja sig 

från denna genom att svansen ej är kornig mellan de undre 

midtkölarna. Hos dessa stora exemplar finnes "endast en 

liten knöl under svanstaggen, och det rörliga maxillarfing- 

ret är försedt med en ganska betydlig lobus. 

Scorpio infamatus är allmän i Florida. Den träffas 

där under bark, i stubbar, stockar och liknande föremål i 

»pine»-skogen samt på sådana, vanl. med ekskog bevuxna 

sandasar och kullar, som kallas »highland-hammocks». 

Däremot har jag aldrig funnit den på fuktiga ställen. När 

den blir skrämd, löper den raskt med rak, vågrätt sträckt 

svans och har då en aflägsen likhet med en Scolopendra, 

hvarför den ock af infödingarna kallas »centipede», under 

det att Scolopendrerna gå under namnet »earwig». »Scor- 

pion», »big scorpion» eller »bluetailed scorpion» är där- 

emot ett namn, som i Florida tillfaller en oskadlig ödla 

Fumeces fasctatus. Floridaskorpionens sting, berättades 

mig af i Florida bosatta svenskar, är ej värre än ett bi- 

sting ungefär. Att Floridas vanliga skorpionart är den 

samma, som finnes i Mexico och södra Förenta Staterna, 

Texas— Carolina, är ett af bevisen för, att Floridas fauna 

inkommit norrifrån från den nordamerikanska kontinenten 

och ej öfver någon brygga öfver de vestindiska öarna. 

Centrurus insulanus THORELL. 

Många ex. (3 glas), Jamaica. 

Många ex., Jamaica, Kapt. NILSSON. 

Flera ex., »Vestindien» (Jamaica?), B. BERLIN. 

Denna art, hvars genomsnittslängd tyckes vara 60 till 

70 mm, är lätt skild från föregående genom sin mörkare 

kroppsfärg, som ofvan och på klofingrarna ofta stöter i 

bronsgrönt. Undre svansytan är också alltid tydligt kornig. 

II 
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Emellertid torde den vara 'att betrakta såsom en utgrening 

från C. znfamatus, som blifvit först geografiskt isolerad 

på Jamaica och sedan differentierat sig från hufvudarten. 

Centrurus gracilis (LATR.). 

3 ex., Guatemala, E. HAGGBERG. 

2 ex., Brit. Honduras, Kapt. WAHLGREN. 

1 ex., Key West, Florida, Doc. E. LONNBERG. 

Detta sistnämnda exemplar från Florida fann jag nära 

hamnen i Key West. Då jag ej iakttagit arten på Flori- 

das ” fastland, förmodar jag den vara införd till Key West 

från någon vestindisk hamn, hvilket ej synes osannolikt, 

då trafiken mellan Key West och de vestindiska öarna, sär- 

skildt Cuba, är mycket liflig. 

Centrurus de Geerii (GERV.). 

3 ex., Nicaragua, Doc. C. BovaALLIus. 

Flera ex., Nicaragua, Granada, » » » 

2 ex., Nicaragua, San Juan del Norte, » » 

Många ex., Jamaica, Kapt. NILSSON g. Kapt. C. ECKMAN. 

2 ex., Chili, Löjtn. AHLMARK. 

Denna art, som ganska lätt skiljes frän föregäende ge- 

nom sin starka ludenhet på maxillarpalperna samt genom 

handkölarnas starkare utveckling samt närvaron af en tredje 

mer eller mindre starkt utvecklad handköl, antages af Kr&- 

PELIN vara något sällsyntare än föregående, hvilket dock 

våra samlingar ej tyckas ådagalägga. | 

Fam. Scorpionidee. 

Underfam. Scorpionini. 

Scorpio longimanus HERBST, 

ı ex. utan lokal. 

Scorpio swammerdami (Sım.). 

1 ex., Kandy, Ceylon, Dr. K. Fristept. Mörkgrön. 

Scorpio ceylonicus (HERBST). 
2 ex., Kandy, Ceylon, Dr. K. FRISTEDT. Mörkgröna. 

Scorpio afer Lin. (= 5. zudicus LIN., auctorum). 
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Flera ex., Java, Doc. AURIVILLIUS. 

ı ex., Ostindien, Konung Cart XV. Mörkgröna. 

2 ex., Java, Dr. E. Nyman. 

Underfam. Ischnurini. 

Hormurus australasiæ (Fapr.). 

Flera ex., Java, Doc. C. AURIVILLIUS. 

Opisthacanhus validus THORELL. 

Flera ex., Port Natal, missionär LJUNGQVIST. 

Underfam. Chactini. 

Euscorpius italicus (HERBST). 

Teese Wrest. Dr, C. vA, VESTERLUND. 

Euscorpius flavicaudis (DE Grrr). 

sex, Nizza, Prof.‘ T.. Tuorerr, 

Fam. Bothriuridez. 

Bothriurus chilensis (KARSCH.). 

1 ex., Chile, Löjtn. AHLMARK. ö 

Cercophonius squaura GERV. 

ı ex., Vest-Australien, Kapt. FORSSTRÖM. 

Denna art är förut känd frän Van Diemens land och 

Syd-Australien. 

Urophonius brachycentrus THOR. 

4 ex., Hacienda de Conquenas, Chile, Ing. Dusen. 

Pedipalper. 

Från Linn&s tid finnas tvänne pedipalper i Upsala univer- 

sitets samlingar, nämligen de båda typerna ur »Mus, Lup. ULr. 

Reg.» till Phalangium caudatum» och » Phalangium reniforme>. 

Den förra af dessa är Zhelyphonus caudatus (LINNÉ). All- 

denstund /adztat-uppgiften i detta fall varit fullt riktig, har denna 

Linneanska art fått behålla sitt rätta namn, i det att man (med 

rätta, såsom jag haft tillfälle att à typexemplaret konstatera) fäst 

artnamnet caudatus vid den javanska formen. 

2 
13 
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»Phalangium reniforme» däremot har i »Mus. Lup. ULR. 

Reg.» pag. 427 fatt oriktig ursprungsbeteckning, 1 det LINNE 

där säger » Habitat in America meridionali», och i »Syst. Nat.» 

ed. X, p. 619 star » Habitat in America», hvartill i ed. XII läg- 

ges: »Jamaica, Carolina». Denna lokaluppgift tillsammans med 

ett LINNÉS citat, som återfinnes a alla de tre nämnda ställena: 

» BROWN. jam. 409, t. 41, f. 3», har gjort, att man förklarligt nog 

trott, att »Phalangium reniforme» LINNE var en vestindisk form. 

Da Browne's figur tillhör en pa Antigua tagen tarantulid, har 

t. o. m. Pocock !, som haft denna form till sitt förfogande, 

fixerat begreppet senzforme till just denna. Emellertid är det 

Linneanska typexemplaret en representant för en helt annan, en 

ostindisk art, en /rynichus Aucr. Under sådana omständig- 

heter skulle man kunna tänka sig 4 möjliga tillvägagängssätt. 

1) det Linneanska exemplaret fran »Mus. Lup. ULr.» far gälla 

som typ för namnet »7ezzformrs eller 2), BROWNE'S figur far gälla 

som typ eller 3) namnet »renzforme» förkastas såsom kollektivt 

eller slutligen 4) kunde namnet gifvas åt både den ostindiska 

arten, representerad genom exemplaret i »Mus. Lup. ULR. Reg.», 

och den vestindiska, representerad genom Browne's figur, emedan 

de tillhöra skilda släkten och underfamiljer. Emellertid har lyck- 

ligtvis LINNÉ 1 detta fall själf löst frågan, i det att han redan i 

ed. X af Syst” Nat. genom bokstäfverna »M. L. U.» hänvisar 

till det ännu här bevarade typexemplaret ur »Mus. Lup. ULR. 

Reg.> Det kan sålunda ej råda den ringaste tvekan i denna 

sak. Genom sitt arbete af år 1895, »Revision der Tarantuliden 

FABR.»1®, har KRÆPELIN också redt ut synonymiken i detta fall, 

sedan han genom bref från Doc. C. Aurivinnius erhållit under- 

rättelse om hvilken art den Linneanska Phalangium reniforme 

representerade. Denna art kommer sålunda att heta 

Tarantula reniformis (LINNÉ). 

= Larantula lunata Farr. 

= Phrynichus rentformis KARSCH. 

= Phryniscus deflerst Simon. 

17 Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 ser. Vol. 14, p. 297. 

18 Abh. aus. d. Geb. d. Naturwiss, Bd XIII, Hamburg 1895. 

14 
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Enligt KRÆPELIN omfattar denna art, 7. reniformis (LINNÉ), 

flera former, som af skilda auktorer beskrifvits under olika namn. 

Af dessa tyckes, att döma efter beskrifningar och PococKs schema 

(1. c.), det Linneanska exemplaret mest öfverensstämma med /#. 

deflerst SM. 

I de Thunbergska samlingarna finnas 1 //helyphonus och 

3me Zarantulider. Den förstnämnda upptages i katalogen 

under namnet »/rombrdium caudatum». Det är också ett 

exemplar af 7helyphonus caudatus (Lin). Af de trenne Taran- 

tuliderna äro två etiketterade »vrenzforme» och en »lunatum». 

Men redan har äro namnen pa etiketterna omkastade, i det 

THUNBERG troligen rättat sig efter FaABRICH Entomologia Syste- 

matica, hvarest 1 T. II, p. 432 och 433 beskrifning lämnas pa 

»Larantula reniformis» och »7. lunata» och den första af 

dessa säges ha »Palpi duo magni, crassi — —» den senare 

däremot vara försedd med »palpis longissimis, apice spinosts» 

och senare säges också »palpz corpore quadruplo longiores, le- 

ves, apice tantum multı-spinosiy. Det är här tydligt att FABRI- 

CIUS med namnet »/unata» afsett LINNES »renzforme», och tro- 

ligen har han i tolkningen af Linn&s venzforme, låtit missleda 

sig af citatet från BROWNE, hvilket af honom anföres. ‘THUN- 

BERGS »/unatum» är sålunda identisk med Zarantula reniformis 

(LINNÉ) i ofvan gifna betydelse, och liksom det Linneanska typ- 

exemplaret kommer äfven THUNBERGS »/unatum» närmast Ph. 

deflersi SM. 

THUNBERGS venzforme däremot är Neophrynus palmatus 

(HERBST) KRÆPELIN. 

De nyare samlingarna äro ej särdeles rika på pedipalper, 3 

det blott tvänne arter Uropyger och tvänne Tarantulider finnas, 

nämligen: 

Thelyphonus caudatus (Lin.). 

I ex., Java, Doc. C. AURIVILLIUS. 

Mastigoproctus giganteus (Luc.). 

subsp. foridanus n. 

17 ex., Florida, Doc. E. LONNBERG. 

I brist på jämförelsematerial af den äkta 47. giganteus från 

Mexico kan jag ej bestämdt yttra mig om de afvikelsers värde, 

hvilka mina floridanska exemplar enstämmigt uppvisa. Jag är 

15 
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därför här nödsakad att endast halla mig till KRÆPELINS beskrif- 

> och uppdrager nedan en paralell mellan denna och ka- ning! 

raktererna hos den floridanska formen i de fall, där några afvi- 

kelser äga rum. 

M. giganteus (Luc.) enl. Kr&- Subsp. foridanus LONNB. 

PELIN. 

» Sternum breiter als lang». Sternum lika långt som bredt 

eller längre. 

Trochanter i framkanten hos 

båda könen försedd med (5) 

6 taggar, af hvilka den främ- 

sta äfven hos © är betydligt 

större än de öfriga. 

am Vorder- » {rochanter — 

rande mit 5—7 Dornen, von 

denen beim & der voreckstän- 

dige weit grösser als die übri- 

gen, während die des Jan 

dem mehr halbkreisförmig ge- 

rundeten Rande in der Regel 

ziemlich gleichmässig und klein 

sind.» 

sFemur — am oberen Vor- Femur i Ofre framkanten för- 

derrande bei beiden Geschlech- 

tern mit starkem Dorn». 

sedd med en tagg, som är 

mindre än taggarna pa #o- 

chanter. 

» /zbıa — — ihre Apophyse Zzbzans apophys hos båda kö- 

starkt beim 92 meist mit 2 oder nen 

mehr, beim oq meist ohne 

Säge-zähne an der Spitze des 

Aussenrandes. » 

sågtandad, både 

längs inre och yttre kanten, 

och sägtänderna fortsätta i 

yttre kanten ned på halfva 

tibian eller längre. 

Några andra smärre afvikelser torde väl också kunna fram- 

visas, men de synas ej så konstanta. Intensiteten i hårigheten 

är individuellt ganska olika. Vanligen äro benen och svanstrå- 

den mycket rikligt försedda med styfva hår, så att t. ex, hos ett 

ungt exemplar skulle svanstråden rent af kunna kallas buskig, 

men hos andra finnas endast spridda har på samma organ. Far- 

gen är också olika. Hos gamla exemplar äro maxillarpalperna 

!9 Rev. d. Uropygi Tuor., Abh. aus d. Geb. Naturwiss. Bd. XV. Ham- 

burg 1897. 
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svarta till mörkt rödbruna, abdomen något ljusare mörkt rödbrun 

till beckbrun. Undertill är färgen rödbrun liksom äfven benen, 

hvilkas coxalpartier äro mest stötande i rödt. Yngre djur äro 

mycket ljusare. De minsta jag sett voro smutsigt grågula, under- 

till ljusare med rödgula till gulröda maxillarpalper. Mina stör- 

sta exemplar mätte 58 mm. från pannkanten till svanstrådens 

rot, och de minsta 16 mm. Det intressantaste med denna form 

är emellertid ej afvikelsen fran Mastigoproctus giganteus, till 

hvilken den antagligen bildar en geografisk ras, utan tvärtom 

öfverensstämmelsen med densamma, ty denna utgör ett bevis för, 

att Floridas fauna äfven i detta hänseende invandrat från norr 

eller nordvest och ej öfver de vestindiska öarna. På dessa fin- 

ner man nämligen en annan art, M. proscorpio. Pa de sma 

öarna vid Floridas sydspets, »Florida Keys», har jag ej funnit 

någon Mastigoproctus. Mastigoproctus förekommer ganska all- 

mint i mellersta Florida under stockar, bark etc. i pineskogen 

och i highland hammocks, men ej på fuktiga ställen.” Den är 

väl känd för infödingarna under namnen »Grampus» eller »Mule- 

killer»?! och anses »awfully poisonous», som äfven sista namnet 

antyder. Några experiment har jag ej haft tillfälle utföra, men. 

tror nog, att de med de kraftiga käkarne åstadkomna såren skola 

vara mycket smärtsamma, då de begjutas med den myrsyra, öfver 

hvilken djuret förfogar i ganska betydande kvantiteter. Något 

som man lätt med luktorganen erfar, om man retar en 

»Grampus». 

Mastigoproctus giganteus anföres ha sitt hufvudhemvist i 

Mexico, men äfven i Texas och Arizona. Frän Florida känner 

KRÆPELIN den ej. 

Af Tarantulider finnas likaledes blott tvänne arter, nämligen: 

Titanodamon Johnstonii Pocock. 

Tex, 1 lian, Kamerun, Dr. Y. SJÖSTEDT. 

3 ex., Kamerun » » » 

ı ex., Bibundi, Kamerun, BovaLLıus, 

?0 På liknande ställen träffar man Ceztrurus infamatus, spindlar af olika 

slag, Blatta, Myriopoder, dä och då någon orm, t. ex. Elips fulvius, eller ödla 

Eumeces fasciatts och Ophiosaurus, 

*t Såsom motstycke härtill kan anföras, att en Mutilla-art kallas »cow- 

killer», 
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Denna art förmodar KRÆPELIN blott vara en afart af 7. 

medius (HERBST) eller en hanvarietet. Då emellertid alla 5 exem- 

plaren, som jag undersökt, äfven honliga, konsekvent förete de 

af Pocock framdragna och ganska betydande karaktärerna, anser 

jag lämpligt att bibehålla namnet. 

Neophrynus marginemaculatus (C. L. Koch) KRÆPELIN. 

2 ex., Vestindien, B. BERLIN. 

Key West, Flurida, Doc. E. LONNBERG. 

Denna art, hvars egentliga utbredning är öfver de vestindi- 

2 EX 

ska Öarna, påträffades af mig 1 tvänne exemplar pa Key West. 

Den fanns pa ett kalt och öppet område bakom staden, under 

en platt kalkhäll. Under liknande stenar träffades stora spind- 

lar, Scolvpendrer (2 arter), Armadillo pisum, Tylos niveus, 

snäckorna Helix carpenteriana, Strophia incana, Succinea lute- 

ola, Chondropoma dentatum och Truncatella bilabiata, vidare 

myror och några andra insekter. Ehuru fyndorten låg på andra 

sidan staden från hamnen räknadt samt tämligen aflägsen från 

denna, hyser jag likväl den uppfattningen, att eophrynus mar- 

gmemaculatus är en till Florida fran de vestindiska öarna införd 

form, och jag styrkes i detta antagande däraf, att jag ej funnit 

den på Floridas fastland. 

De floridanska exemplaren komma närmast Pococks Z7a- 

rantula latifrons, som möjligen är skild från den typiska #a7- 

ginemaculatus såsom ras eller subspecies. 
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OM SKORPIONERNAS OCH PEDIPALPERNAS 

GEOGRAFISKA UTBREDNING 

AF 

DR EINAR LÖNNBERG. 

1. Skorpioner. 

Vid mitt arbete med bestämningen af skorp'onerna i Upsala 

universitets zoologiska museum har det roat mig, att ur den nöd- 

vändiga, mig tillgängliga litteraturen samla och sammanföra lokal- 

uppgifterna för de beskrifna olika formerna och ordna dem tabella- 

riskt efter zoogeografiska regioner och subregioner efter SCLATERS 

och WALLACE'S system på sådant sätt, som bifogade tabell visar, 

Jag är dock fullt medveten om, att åtskilliga brister vidlåda den- 

samma. Särskildt bör betonas, att på långt när ej alla former, 

som i tabellens siffertal ingått såsom enheter, äro likvärdiga, en 

del äro fullt goda arter, andra subspecies och slutligen åter en 

del kanske blott lokalraser. Olika auktorer hafva också ofta ut- 

talat skilda meningar härom, men om alla de anförda gäller, att 

de af en eller flera äfven senare författare betraktats såsom 

»arter»!. Artbegreppet är ju dock mycket olika hos olika för- 

fattare, i det att den ena uppför med artnamn hvarje form, som 

företer någon eller några mer eller mindre konstanta afvikelser 

från andra former, den andra återigen sammanför helt extrema 

former blott därför, att någon eller några intermediära variatio- 

ner uppträda. En annan ofullständighet är, att om en form upp- 

1 Alla sådana äro dock ej upptagna, ty sådana, som synas fullt »düdade», 

hafva lämnats ur räkningen. 

Entomol. Tidskr. Årg. 18, H. 4 (1897). I 13 
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träder på gränsen af en subregion, den äfven kan finnas i en 

annan, ehuru blott uppförd för den ena. Men om den är känd 

från flera subregioner, uppföres den under dem alla. Huru här- 

med än må förhålla sig, torde en sammanställning af ifrågava- 

rande slag ej sakna intresse, da den dock 1 det stora hela läm- 

nar en tämligen klar Ofverblick öfver skorpionernas nutida ut- 

bredning. I hufvudsak följes härnedan KRÆPELINS system med 

en del modifikationer gjorda af Pocock. 

Släktet Prionurus (Androctonus) har sin hufvudsakliga ut- 

bredning i Medelhafsländerna, Norra Afrika och Syrien, några 

former anträffas också i södra Arabien och Nubien, sa att de 

komma inom den ostafrikanska subregionen. Formerna ga 1 hvar- 

andra, och det torde ännu ej vara afgjordt, huru manga species 

eller. subspecies man skall kunna med full rätt urskilja, och KRÆ- 

PELIN t. 0, m. förenar dem alla till blott tvänne. Omkring 6 

geografiska raser torde väl ändock kunna isärhällas, ehuru inom 

gränsområdena mindre distinkta. Släktets centrum är 1 alla fall 

1 Egypten, med utbredning till Senegal, Nubien, Persien, Arabien 

och mellanliggande områden. 

Likaledes torde det ännu också vara omöjligt att fastslå an- 

talet af Buthus-arter. Åtminstone omkring 11 eller flera former 

torde igenfinnas 1 Medelhafsländerna och kanske ungefär lika 

manga inom det ostafrikanska området. Från dessa centra sträc- 

ka sig enstaka former in i andra angränsande subregioner, näm- 

ligen tvänne till Väst Afrika och en till Syd-Afrika pa den kon- 

tinenten. I Asien gå väl tvänne former till Indien, en annan 

genom sibiriska subregionen ända in i den manschuriska till Kina, 

och en har sitt hemvist på Hindukusch, Tschitral (inom sibir. 

subreg.) och 2 andra omkring Kaspiska hafvet. Fynd på Java 

eller Malacca af former af detta släkte torde emellertid bero 

på sekundära tillfälligheter. 

Parabuthus har sitt centrum inom ostafrikanska subregionen, 

hvarest omkring 5 former uppträda, men blott 2 gå ned i Syd- 

Afrika och en till Väst-Afrika och till Medelhafsländerna. . 

Nanobuthus har blott en art från ostafrikanska subregionen. 

Släktet Grosphus däremot tillhör med åtminstone tvänne 

arter Madagaskar och uteslutande denna ö. 

Lutheolus (incl. Orthochirus) tillhör återigen Medelhafslän- 
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derna och ostafrikanska subregionen, och en art går ända in i 

den sibiriska. Centrum är dock att söka i den ostafrikanska, 

hvarest alla tre träffas. 

Archisometrus sträcker sig med sin utbredning från tropiska 

Afrika öfver Ceylon, bortre Indiska halfön, Sundaöarna och Phi- 

lippinerna, hvarest inom den indomalajiska subregionen formrikedo- 

men synes nästan störst. Två eller tre arter synas vara austra- 

liska, och den ena af dem skickar äfven utlöpare till polynesi- 

ska subregionen, näml. till Fijiöarna. Beaktansvärd är fattigdo- 

men inom den indiska subregionen, och frånvaron i den austro- 

malayiska, såvida ej en art finnes på Timor. En (oviss) art till- 

hör Mascarenerna, en Round Island vid Mauritius, en tredje fin- 

nes på Seychellerna och en fjärde, som dock har sin hufvudut- 

bredning på annat håll, har träffats på Madagaskar. Kännedomen 

om detta släkte är dock ännu ej så fullständig. 

/sometroides tillhör uteslutande Australien med 2 arter. Åt- 

minstone i zoogeografiskt syfte synes det förmånligast enligt min 

uppfattning att sammanföra de tre släktena 7zfyus, Lepreus och 

Tityolepreus i den betydelse KRÆPELIN gifver dem i sin »Revi- 

sion» (l. c. p. 87, 90, 92), samt Uroplectes till ett enda under 

namnet ÜUroplectes, såsom Pocock gjort i »Rev. of the Spec. of 

Scorpions belonging to the South African genera Uroplectes, Le- 

preus and Tityolepreus»?. 

Detta sammanslagna släkte far en mycket naturlig utbred- 

ning med sin tyngdpunkt 1 Syd-Afrika, som kan uppvisa omkring 

15 former. (7) 6, delvis gemensamma, finnas äfven i Ost-Afrika, 

och en art, den mest vidtspridda, gar ända upp i Väst-Afrika. 

Denna spridning torde nog vara naturlig, men däremot torde det 

vara tvifvel underkastadt, om detsamma kan sägas, da Java m. fl. 

af Sundaöarna, äfven Celebes, uppgifvas såsom hemort för samma 

form. Det är ju åtminstone möjligt, att här är fråga om artifi- 

ciellt medförda djur, desto mera som hvarken Ceylon eller Ma- 

dagaskar äro kända såsom fyndorter för densamma. Det bör 

äfven anmärkas, att alla dessa anförda former ej äro odisputabla 

såsom arter, utan en del torde mera vara att betrakta såsom 

lokalraser, 

Antalet arter inom släktet Babycurus är kanske ej fullt af- 

? Ann. & Mag. Nat. Hist. (p. 377) (6) 17. 
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gjordt, men det torde finnas 3 former i Väst- och lika många 

ungefär i Ost-Afrika hvartill kommer, att en form uppgifves 

för Madagaskar. Pseudobuthus har en art i tropiska Afrika. 

Namnet TZ7tyobuthus är gifvet af Pocock® åt en Madaga- 

skarform. 

Släktet /sometrus har en mångskiftande och nästan kosmo- 

politisk art, som af KRÆPELIN{ betecknas såsom /sometrus ma- 

culatus (DE GEER), men som bör heta /. europe@us (LIN.). Denna 

form är funnen i tropiska Afrika och på Madagaskar, pa Ceylon, 

i Indierna, på Sundaöarna, Nya Guinea, i Australien, Polynesien, 

Chile och tropiska Sydamerika och i Nordamerika samt på ett 

ställe i Spanien. Denna är ytterst variabel, men torde nog kunna 

uppdelas i vissa lokalraser. Från denna fullt skilda former lära 

uppträda resp. i Australien, Java, Sumatra, bortre Indiska halfön 

och inom ceylonesiska subregionen vid Madras. Den mest ut- 

bredda arten torde väl genom skeppsfarten och på andra sätt 

spridts vida kring, och det är svårt att säga hvar släktet rätte- 

ligen hör hemma, men det ligger närmast till hands att tänka 

på Ostasien. 

Tityus är ett släkte, som hufvudsakligen tillhör tropiska 

Amerika. Huru många former af detsamma, som verkligen med 

säkerhet skola kunna urskiljas, torde vara ovisst, men omkring 

femton eller något mera komma möjligen inom den brasilianska 

subregionen, '4 på den västindiska, 3 på hvardera af den chilenska 

och mexikanska. Däremot torde det vara tillfälliga medsläpnin- 

gar, som gjort att man träffat exemplar på andra kontinenten, 

särskildt gäller detta den variabla Zzityus americanus (LIN.) 

AUCT., som bör heta Zztyus punctatus (DE GEER), hvilken träf- 

fats så vida omkring som i Sierra Leone och på Sundaöarna. 

Den första af dessa fyndorter innebär visserligen ej någon omöj- 

lighet såsom hemvist för en hufvudsakligen sydamerikansk art, 

men när denna 77tyws ej kännes annat än från kusten, kunde 

den också mycket lätt kommit öfver med någon fartygslast. 

Zabius är ett närstående släkte med en art i Argentina. 

Släktet Centrurus hör också till de formrika och varierande 

släkten, om hvilkas species eller subspecies antal man ännu ej 

® Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 12, p. 312. 

A CH F203, 
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kan vara säker. Dess hufvudsakliga hemvist är Västindien och 

Centralamerika, och i hvardera af båda dessa subregioner träffas 

minst omkring 6 former, och i den brasilianska 5, i den chilen- 

ska 3, och 2 former gå upp i Nordamerika. Äfven vissa af 

dessa Centrurus-former föras lätt med fartyg? till andra länder, 

så att man träffat dylika ända borta på Sundaöarna, naturligtvis 

sekundärt. 

Släktet Heteroctenus, som af Pocock utbrutits ur Cezntrurus, 

har en form i Västindien och Brasilien, och släktet Ananteris 

har af THORELL uppställts för en form från Matto Grosso. Detta 

släkte anser KRÆPELIN böra uppföras nära Årchisometrus. 

Släktena Stenochirus, Heterocharmus och Charmus förmo- 

dar Pocock vara identiska. De äro mindre kinda. De båda 

sistnämnda hafva hvar sin art inom ceylonesiska regionen, det för- 

sta en likaledes fran Ceylon. Dessa släkten kanske böra upp- 

föras närmast Dutheolus. 

Släktet Vebo tillhör Medelhafs-subregionen (Syrien etc.) och 

den ostafrikanska (Arabien). 

Diplocentrus är västindiskt med 3 arter, men sträcker sig 

till mexikanska subregionen med 2 af dessa, äfven med en till 

den brasilianska (Trinidad). En fjärde art på ön Curagao till- 

hör också den brasilianska subregionen, men äfven den är öbo. 

Urodacus är ett helt och hållet australiskt släkte med 2 

goda arter och ett obestämdt antal, kanske distinkta raser; men 

de tillhöra alla samma subregion, ehuru tillfälligtvis en funnits 

på Ceylon. 

Släktet Scorpio sönderfaller såväl morfologiskt som geogra- 

fiskt i tvänne grupper, en afrikansk och en ostindisk. Den sista 

har äfven af en del auktorer kallats Palamnens ; detta kan dock 

ej få ske, alldenstund namnet Scorpio måste vara bundet till en 

äkta Linneansk art, och då den enda Linneanska art, som finnes 

till detta släkte, Scorpio afer, är en asiatisk form, måste de 

asiatiska bära namnet Scorpio, hvad man nu sedan vill kalla de 

afrikanska. I hvilket fall som hälst är dessa formers utbredning 

mycket naturlig. 7 (kanske 10) former äro ostafrikanska och 2 

västafrikanska, en är också funnen på Madagaskar. I den indi- 

5 Särskildt går detta utomordentligt lätt med färgträlaster, hvarpa många 

exempel finnas, 
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ska subregionen träffas några former, huru många är ej så lätt 

att afgöra, då deras tillhåll är i Bengalen, (alltså just på gränsen 

till indokinesiska subregionen) eller också tillika inom den cey- 

lonesiska subregionen. Antalet former, som äro typiska för Indien, 

torde därför vara mycket litet. Inom den ceylonesiska subregi- 

onen kunna vi räkna minst 4, 1 den indokinesiska 7 och den 

indomalajiska 5 skilda former. Dessutom hafva enstaka exemplar 

tillfälligtvis anträffats inom andra områden. 

Fleterometrus tillhör de södra och östra medelhafsländerna 

med sin ena art, med den andra Ostafrika. Detta släkte är yt- 

terst nära befryndadt med följande. 

Opistophthalmus ersätter släktet Scorpio i Sydafrika, där ej 

mindre än 13 »arter» utbildats och 3 uppträda i södra delarna 

af den ostafrikanska regionen. 

Hemiscorfion omfattar blott en art, som är hemma i Syrien 

(Bagdad). | 

Hadogenes tillhör Afrika med 4 arter, af hvilka en är hem- 

ma i Västafrika och de 3 andra i Sydafrika, men åtminstone 

den ena går upp 1 Damaralandet och den andra är funnen vid 

Tette. De gå sålunda upp i södra delen af ostafrikanska sub- 

regionen. En femte art, som bildar öfvergång till Opzsthacanthus, 

är nyligen beskrifven från Madagaskar. 

Släktet Opzsthacanthus har en ytterst intressant utbredning 

af sina 12 arter,” i det att en finnes utbredd öfver de 3 varma 

neotropiska subregionerna, 2 finnas på Madagaskar, men de öf- 

riga 7 1 Afrika. Där äro de fördelade så, att Västafrika har 2, 

däribland en, som äfven finnes i de båda andra afrikanska sub- 

regionerna. Sydafrika kan uppvisa ej mindre än 5 former och 

Ostafrika 5. Af de sistnämnda finnes, såsom nämndt är, en i 

båda de andra och en dessutom i den sydafrikanska subregio- 

nen. Äfven till andra subregioner ha afrikanska Opzsthacanthus- 

former tillfälligtvis kommit. Men att den amerikanska formen 

skulle ha sålunda öfverförts synes ej sannolikt, da den dels är 

5 Häri dro inräknade 2 arter, som bilda en grupp för sig, för hvars först 

kända art Pocock danade släktet Cheloctonus (1892), hvilket han sedan åter 

indrog (1896), men KREPELIN beskref sedan ännu en art fran tyska Sydväst- 

Afrika och bibehöll Che/octonus (1896). Mit. a. d. Nat. Mus. Hamburg XIII. 
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sa vidt utbredd 1 Amerika och dels ej finns i Afrika, som eljest 

är centrum för detta släkte. 

/schnurus har blott en art från Zansibar, Seychellerna och 

Round Island. 

/omachus uppträder med en art i södra Indien inom cey- 

lonesiska subregionen och en annan vid Mombasa och andra 

ställen i Ostafrika. 

Hormurus har en art, som är spridd genom alla subregio- 

ner fran den indokinesiska till den polynesiska; den andra arten 

har 3 former, hvilka alla finnas i den austromalajiska, en finnes 

i den australiska och en i den indomalajiska. 

Cherilus har sina 9 arter sa fördelade, att 1 finns i In- 

dien, I pa Ceylon, 3 i indokinesiska subregionen, bland dessa 

en 1 Ladakh och en pa sydostsluttningen af Himalaya; 5 arter 

uppträda inom indomalajiska subregionen och 1 pa Celebes. 

Megacormus har en art i Mexico. 

Euscorpius har omkring 5 arter i Medelhafsländerna, men 

det torde nog finnas flera lokalraser etc., men da ingen går utom 

subregionen, spelar det härvidlag ej någon särskildt stor roll. 

Belisarius är känd blott från Ostpyreneerna. 

Chactas har sina 10 arter i brasilianska subregionen, men 

en går desslikes upp i den västindiska. 

Broteas har en art i den brasilianska subregionen, Broteo- 

chactas 3 i densamma, Hadrurochactas och Teuthraustes åter 

blott en, men /eterochactas 2 inom samma. 

furus har en art i Medelhafsländerna, Scorpiops ungefär 3 

arter inom hvardera Indiska halfön, hufvudsakligen dock i norra 

delarna på Himalayas sluttning. 

Uroctonus uppträder med båda sina arter i Kalifornien, men 

den ena går äfven in i Rocky Mountains-området och säges också 

förekomma i Virginien, alltså i Alleghany-subregionen. 

Vejovis-formernas antal torde ännu vara obestämdt, äfven 

om de gruppera sig kring 2 hufvudarter, hvilka båda finnas i 

Rocky Mountains och i Mexico. Dessutom finnes en form i 

Kalifornien och en i Carolina. 

Hadrurus förekommer med sin enda art i Kalifornien, //a- 

druroides med 1 eller 2 i de brasilianska och chilenska subre- 

gionerna. I den sistnämnda är äfven Caraboctonus hemma. 

7 
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Brachistosternus är ett chilenskt släkte med 2 arter, men 

den ena förekommer äfven i Paraguay, alltså inom brasilianska 

omradet. 

Thestylus är brasiliansk (1 art). Urophonius har en form 

i den chilenska och en i den (syd-)brasilianska subregionen. 

Lothriurus har åtminstone ett halft dussin former i chilen- 

ska subregionen, ungefär hälften i den brasilianska. 

Phoniocercus har en chilensk art, Cercophonzus en australisk 

och Centromachus‘ ater en chilensk. 

Innan en sammanställning göres för de olika släktgrupper- 

nas och familjernas utbredning, bör skorpionernas ofantliga höga 

alder framhållas. De äro ju bland de allra äldsta kända landt- 

djuren, såsom fynd äfven inom vårt lands gränser utvisa. Redan 

under silurtiden funnos fullt utvecklade och ganska typiska skor- 

pioner, därpå har man bevis t. ex. fran Gotland (Paleophonus) 

och Skottland. Än flera arter äro kända från stenkolstiden, (bl. 

a. Centromachus THORELL), både i Europa ech Nordamerika. 

Under sådana omständigheter är det ganska sannolikt, att skor- 

pionerna haft en mycket större utbredning än nu, och de kunna 

hafva utbredt sig öfver alla de landförbindelser, som fordom 

funnits, men nu upphört att existera, för så vidt som klimatiska 

förhållanden det tillåtit. Att t. ex. skorpionerna i Europa, äfven 

inom en geologiskt taladt ej så särdeles långt aflägsen tid, haft 

en betydligt större utbredning än nu, visas af de ej fåtaliga fyn- 

den af skorpionrester i bernsten från tertiärtiden®. De nutida 

fyndorterna kunna därför svårligen lämna någon ledning för be- 

dömandet af huru ordningen i sin helhet utbredts, men de nu- 

tida smärre gruppernas, t. ex. underfamiljernas geografiska fördel- 

ning, kan vara af ganska stort intresse och af betydelse för jäm- 

förelsen med och förståelsen af andra recenta djurgruppers. 

Om vi då börja med Androctonini, finna vi genast, att gan- 

ska många släkten hufvudsakligen äro koncentrerade i medelhafs- 

och ostafrikanska provinsen. Dessa äro Prionurus (Androctonus), 

* Det torde böra anmärkas, att Cextromachus förut är användt af THo- 

RELL för ett fossilt skorpionsläkte och att det sålunda bör ändras, exempelvis 

till Centromachetes. 

> Genom klimatförsämringen, som nådde sin kulmen under istiden, ha 

de sedan förträngts från europeiska och sibiriska subregionerna. 

8 
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Buthus, Parabuthus, Nanobuthus och Butheolus. Dessa släkten 

ha endast ett obetydligt fåtal former i Syd- och Västafrika, och 

det är endast från släkten med denna utbredning, som vi ha 

afläggare i sibiriska subregionen, i ett fall t. o. m. i manschuri- 

ska subregionen och i den indiska. Två släkten, Babycurus och 

Pseudobuthus, tillhöra helt det tropiska Afrika med lika form- 

rikedom i båda subregionerna, det första äfven på Madagaskar. 

Ett tredje, Uroplectes, har sin tyngdpunkt i Sydafrika, men sträc- 

ker sig äfven upp i de båda andra afrikanska subregionerna; 

men det torde vara sekundärt, som en form äfven påträffats pa 

flera ställen i Sydostasien. Två släkten, Grosphus och Tityo- 

buthus, finnas endast på Madagaskar. Ett släkte till uppträder 

inom Madagaskars subregion, nämligen Archzsometrus. Detta 

finnes bade i Afrika och Asien och tyckes då liksom ha haft en 

brygga öfver Madagaskarregionen till Ceylon och vidare till bortre 

Indiska halfön, Sundaöarna o. s. v. Det är här att märka, att 

inga fynd finnas från Arabien eller Persien, och att endast en form 

uppträder inom indiska subregionen. Helt annorlunda, mot hvad 

man skulle väntat, om utbredningen passerat den vägen! Detta 

släktes . utbredning till Australien och Polynesien är redan antydd 

ofvan. Tvänne släkten, (Hetero-)Charmus oeh Stenochirus, aro 

säregna för Ceylon. Ceylons och Madagaskars formrikedom är 

sålunda ganska anmärkningsvärdt lika, liksom deras geografiska 

läge erbjuder vissa analogier. Australien har också ett släkte så- 

som en egendomlighet för sig. Märkvärdigare och svårförklarli- 

gare är förekomsten af ett släkte, Ananteris, i Brasilien. Da 

det emellertid afviker i flera afseenden från de andra, torde det 

tidigare differentierat sig från ursprungliga former, som kommit 

öfver till Amerika och tillika varit stamformer för andra släkten 

inom närstående subfamiljer. 

Isometrini omfattar tvänne större släkten, af hvilka /so- 

metrus, med bortseende fran den nästan kosmopolitiska arten, till- 

hör subregionerna från Ceylon till Australien, Det andra större 

släktet, 77fyus, är neotropiskt liksom Zabius, som ur det är ut- 

brutet. Underfamiljen Cevztrurinz, bestående blott af Centrurus 

med därur utbrutna Heteroctenus, är också amerikansk till sin 

utbredning. 

Familjen Scorpionidæ är mera söndersplittrad i smärre un- 

9 
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derfamiljer, som i sin tur kanske eller troligen utgöra relikter af 

formrikare grupper med större utbredning. På sådant sätt torde 

man få lof att söka förklaring till att Diplocentrin ha ett släkte, 

Nebo, i Syrien och Arabien, men det andra, Dzplocentrus, i 

Sydamerika. 

Urodacım! förekomma blott i Australien. 

Scorpionint ha en naturlig afro-asiatisk utbredning. Scorpio 

finnes i ett bälte inom hvarje provins från Västafrika till indo- 

malajiska subregionen, men ej i Persien eller nordvästra Indien. 

Heterometrus går upp i Medelhafsländerna och Oprsthophthal- 

mus har utvecklats i stor formrikedom såsom ställföreträdare i 

södra Afrika.' 

Utaf /schnurint gar ett släkte, Hemzscorpion, upp till Medel- 

hafsprovinsen”; trenne, Hadogenes, Opisthacanthus och [schnurus 

tillhöra Afrika och Madagaskar. /omachus har en form i Ost- 

Afrika och en inom ceylonesiska subregionen. Man kunde vänta 

att finna släktet representeradt också på Madagaskar. //ormurus 

fortsätter denna underfamiljs utbredning öster ut, där /omachus 

slutar, nämligen från indokinesiska ända till polynesiska sub- 

regionen. 

Cherilim äro hemma i den orientaliska regionen och den 

austromalajiska subregionen. I den sista med blott en art lik- 

som i den indiska och ceylonesiska. 

Inom nästa subfamilj, Chactini, gör Euscorpius med Beli- 

sarius "besvär, ty deras utbredning i Medelhafsprovinserna för- 

håller sig till alla de andra neotropiska släktena så som /Vebos 

till Diplocentrus. Analogien är beaktansvärd, men Fuscorpius 

torde utan orätt ‘ocksa kunna skiljas fran de andra typiska 

Chactini. 

Vejovinis utbredning synes vid första ögonkastet rätt svår- 

fattlig, men torde på det hela taget kanske vara ganska lättför- 

klarlig. Vi ha /wrus i Medelhafsprovinserna, Scorpzops inom de 

båda indiska subregionerna, hufvudsakligen i deras norra delar 

uppemot Himalayabergen. De följande släktena däremot äro väst- 

amerikanska. 3 af dem, Uroctonus, Vejovis och Hadrurus, före- 

komma bl. a. i kaliforniska subregionen och angränsande, äfven 

om de 2 återstående släktena Hladrurus och Caraboctonus ga 

° Har äfven en art i Ostafrika. 

10 
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längre söderut och äro hemmahörande i Sydamerika. Om man 

nu tänker sig att, då klimatet under istiden var varmare, Vejo- 

viner eller deras stamfäder varit utbredda öfver norra Amerika, 

Asien och Europa, hvilket ej innebär något det ringaste oantag- 

ligt, men att dessa sedan genom klimatförsämring och andra där- 

med förbundna faktorer utrotats inom dessa nordligaste trakter, 

få vi en högst plausibel förklaring för den nuvarande utbrednin- 

gen. De nu lefvande formerna äro blott relikter, som kunnat 

lefva kvar vid sydgränsen för den forna utbredningen. Det är 

ej alldeles omöjligt, att Dzplocentrints och Chactinis utbred- 

ning skulle kunna tolkas på liknande sätt, och kanske ha alla 

differentierats ur en mera ursprunglig grupp, som varit utbredd 

öfver norra hemisfären och som vid Behringsbryggan kunnat 

komma öfver från den ena kontinenten till den andra. Enligt 

Laurigs’ undersökningar af skorpionernas anatomi ! skulle vissa 

öfverensstämmelser finnas mellan representanter för Vejovini med 

Broteochactas, under det att à andra sidan Dzplocentrin? skulle 

visa en viss frändskap med Luscorpius. 

Familjen Bothriuride nar pa det hela taget en mycket en- 

hetlig -utbredning, i det att hufvudmängden bland dem tillhöra 

chilenska subregionen, äfven om ej sa fa ga in i den brasilian- 

ska. Men härtill kommer, att ett släkte, Cercophonzus, tillhör 

Australien, nämligen Van Diemens land och Sydaustralien samt 

möjligen pa samma gang västra Sydamerika. Detta synes ju vara 

ett stöd för teorien om en fordomtima landförbindelse mellan 

Sydamerika och Australien genom en antarktisk kontinent, och 

det bör särskildt framhäfvas, att Cercophonius just uppträder i 

Van Diemens land och Sydaustralien och sålunda i det hörn af 

australiska subregionen, som bör om något ha stått i förbindelse 

med sydvästra Sydamerika. 

2. Pedipalper. 

Mimoscorpius är en ofullständigt känd form från Philippi- 

nerna. 

Tylopeltis har att uppvisa 2 former i manschuriska och 3 

i indokinesiska subregionen. En af dessa, som är gemensam för 

10 Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 17. London 1896. 
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Japan och Sydkina, liksom äfven hela släktets utbredning visar 

öfverensstämmelsen mellan bäda dessa subregioner, en sak som 

äfven bekräftas af vissa reptiliers utbredning. 

Abalius har en form på Nya Guinea och en i Polynesien 

(Samoa). 

Tetrabalius har en form inom indomalajiska och en inom 

austromalajiska subregionen. 

Thelyphonus har sitt centrum i indomalajiska subregionen, 

där ej mindre än omkring 13 former träffas, 3 eller 4 1 austro- 

malajiska, 2 1 indokinesiska, 1 1 hvardera indiska och ceylonesi- 

ska subregionerna. 

Mastigoproctus däremot tillhör tropiska Amerika med 2 

former i brasilianska och västindiska och en i mexikanska sub- 

regionen, hvarifrån den sträcker sig ända fram till Florida i 

Alleghanyprovinsen. 

Uroproctus åter tillhör de ostindiska halföarna. 

Thelyphonellus har blott en art i tropiska Sydamerika. 

Labochirus är hemma på Ceylon. 

Hypoctonus ater har 8 former i Birma och en på Borneo. 

De afvikande Schzsonotus och 7ripeltis ha hvardera 2 arter, den 

förra pa Ceylon, den senare i Birma. 

Af medföljande tabell framgår, att Uropygerna eller Thely- 

phoniderna hufvudsakligen tillhöra den orientaliska regionens 

östra delar. Blott en, Zhelyphonus (septaris), och en, Uroproc- 

tus (assamensis), tränga in i den indiska subregionen, och båda 

dessa torde egentligen tillhöra andra områden, nämligen det indo- 

kinesiska, i hvars gränsländer de finnas (och den förra äfven 

inom det ceylonesiska). Det ceylonesiska området har ej häller 

att uppvisa mer än 2 former äkta Thelyphonider, den nyssnämnda 

Thelyphonus, som möjligen ditkommit sekundärt, samt Ladochz- 

rus. Däremot äro de afvikande Tartariderna med sina förkor- 

tade svansspröt hemma delvis på Ceylon, (Schzzonotus), hvilket 

torde vara att beakta för jämförelse med Tarantulidernas utbred- 

ning. I indokinesiska och indomalajiska subregionerna finnes 

däremot en rikedom på former (16 å 17) 1 hvardera. Från den 

förstnämnda har sedan spridningen af 2 7ylopeltis-arter kunnat 

försiggå upp genom Kina till Amurlandet, (amurensis), och till 

Japan, (Stimpsonzi), öfver Liu-Kiu öarna, dar denna form också 
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finnes från (Formosa? och) Sydkina. Från indomalajiska sub- 

regionen har spridningen gått till den austromalajiska, där vi 

finna 2 Lhelyphonus pa Celebes och ı pa Amboina (+ 1 på 

Nya Guinea). Abalius har sitt hemvist på Nya Guinea, och den 

samoanska formen !! torde kunna ha kommit dit sekundärt !? med 

människor eller på annat sätt. 

Västerut tyckes icke någon utbredning ägt rum, då vi ej 

känna några Uropyger fran den æthiopiska regionen eller Medel- 

hafsländerna. Ej häller ha dessa former nått Australien. 

Men: huru skall man kunna ställa denna grupps hufvudsak- 

ligen ostasiatiska utbredning i samband med förekomsten af tvänne 

släkten, Mastzgoproctus och Thelyphonellus, i tropiska Amerika? 

Det synes ej alldeles omöjligt att antaga, att under förbindelsen 

mellan Asien och Amerika öfver nuvarande Behrings haf dessa 

formers stamfäder kommit öfver till Amerika, i hvars varmare 

delar de trifts, utvecklats och stannat kvar, under det att vid 

istidens klimatförsämring deras stamsläktingar norr om den nu- 

varande utbredningsgränsen förintats. Är detta öfverensstämmande 

med verkliga förloppet, får man en mycket naturlig och lätt för- 

klarlig utbredning af gruppen Uropygi. Ej häller synes ett dy- 

likt antagande vara så synnerligen djärft, då man har så tydliga 

bevis för andra djurformers vandring från den ena kontinenten 

till den andra denna väg. 

Släktet Zarantula anses af KRÆPELIN omfatta blott tvänne 

arter, den ena i Ostafrika och den andra funnen på åtskilliga 

ställen från Sydafrika till Siam. Emellertid ha andra författare, 

(Pocock m. fl.), uppställt flera afvikande former som arter, och 

man torde nog kunna urskilja dem delvis såsom lokalraser. Pa 

sådant sätt skulle man kanske få 2 eller 3 former inom den ost- 

afrikanska subregionen och 1 i indiska, ı eller 2 i ceylonesiska 

och I i indokinesiska regionen, hvarförutom man träffat repre- 

sentanter för denna formgrupp inom den madagassiska och syd- 

afrikanska subregionen. 

Släktet 7z/anodamon tillhör Västafrika med 3 former, under 

det att Damon träffas i Syd- och Ostafrika. Egendomliga före- 

+ 

4 En form, som funnits på Fijiöarna, hör måhända också hit. 

2 Desto möjligare som blott ett exemplar är kändt. 
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falla uppgifterna om, att en Damon skulle träffats vid öfre Ama- 

zonfloden och en i södra Patagonien. Bero ej dessa uppgifter 

på misstag eller på sekundär medsläpning på ett eller annat sätt, 

tyda de på en högst egendomlig utbredning af subfamiljen 7a- 

rantuline. I hvilket fall som hälst torde Afrika vara dess egent- 

liga hemland, hvarifrån utbredningen tycks ha gått mot nordost 

. öfver Seychellerna och Mauritius till Ceylon och Indokina. Denna 

utbredningsväg är alldeles densamma, som vi finna inom vissa 

andra djurgrupper, t. ex. maskbatrachierna. Aro de sydameri- 

kanska fyndorterna riktiga, finna vi äfven där en paraHelism till 

ej allenast maskbatrachierna, utan äfven flera andra djurgrupper, 

som ha att uppvisa stamsläktingar såväl i Västafrika som 1 Syd- 

amerika, häntydande på landförbindelse mellan dessa kontinenter. 

Släktet Plrynopsis tillhör Mexico och Kalifornien och /Veo- 

phrynus tropiska Amerika, där det utvecklat många former, isyn- 

nerhet på de västindiska öarna. 

Heterophrynus är också hemma i tropiska Sydamerika. På 

detta sätt får subfamiljen /Veoplrynin& en mycket naturlig ut- 

bredning, hufvudsakligen i neotropiska regionen. 

Charon är utbredd inom indo- och austromalajiska subregio- 

nerna och kanske in i Polynesien (Palaos) samt en form från 

Australien. 

Stygophrynus är känd fran Birma. Sarax däremot är hem- 

ma inom indomalajiska (Borneo, Philippinerna) och austromalaji- 

ska (Nya Guinea) subregionen. 

Charinus har 1 eller 2 former inom Polynesien och Cata- 

ga@us 1 Birma. 

Subfamiljen Charontine har sålunda också en ganska na- 

turlig utbredning fran den indokinesiska öfver de indo- och austro- 

malajiska subregionerna ända in i Polynesien. 

Af ofvanstaende framgår bl. a.: 

1) Att för Thelyphoniderna kräfves en fordomtima utbred- 

ning från Asien till Norra Amerika och sedan ha de vi- 

dare trängt ned i Sydamerika. Genom: klimatförsämring 

"hafva sedan alla former utrotats i norra Asien och norra 

Nordamerika. Detta gäller äfven om flera skorpiongrupper. 

2) Att det finnes två olika afroasiatiska utbredningsområden, 

ett nordligt från Ostafrika och Medelhafsländerna genom 

14 
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Syrien och Persien till norra Indien och inåt Central- 

Asien och Sibirien (härpå lämna Authus med samsläk- 

tingar exempel); och ett sydligt från tropiska Afrika öfver 

Madagaskar och Seychellerna till ceylonesiska  subregio- 

nen och vidare till den indokinesiska och indomalajiska 

(härpå lämna Scorpio, Archisometrus, Ischnurini och 

Tarantula exempel). 

3) Att vissa skäl tala för en förbindelse mellan tropiska 

Afrika och Sydamerika (ex. Opzsthacanthus). 

4) Att äfven skäl finnas för antagandet af en antarktisk för- 

bindelse mellan Sydamerika och Australien (ex. Lothrz- 

uride). 

13 De på sista tiden genom borrning vunna bevisen för riktigheten af 

DARWINS korallrefsteori torde betydligt styrka antagligheten af en sådan för- 

bindelse! 

15 
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NEUE TERMITEN AUS SIERRA LEONE UND GUINEA 

(VORLÄUFIGE MITTHEILUNG) 
VON 

Dr YNGVE SJÖSTEDT. 

Eutermes pallidipes n. sp. 

Imago alata: fusco-brunnea; ore, palpis, pedibus totis pal- 
lidis; ventre medio pallido, lateribus fusco-adumbratis; alis pal- 
lide fuliginosis, subcosta fusco-brunnea, venis minus distinctis, 

magis tamen versus basin alarum; capite parvo, applanato, ro- 
tundo, medio paululo excavato, puncto parvulo prominulo; epi- 
stomate paulo modo inflato, paulo dilutiore quam fronte; oculis 
magnis, ocellis approximatis; dentibus duobus primis mandibula- 
rum parvis, fere eadem magnitudine; antennis 15-articulatis, arti- 
culo basali maximo, tertio minimo; prothorace parvo, semicircu- 
lari, antice elevato, postice applanato, latitudine capitis oculis 
exceptis; scutis dorsalibus meso- et metathoracis bifidis, processi- 

bus breviter acuminatis; corpore lineari latitudine capitis. 
Long.c. alls ro, exp. al. 19, long. alæ 8,5, lat. ale 2, corp.5 mm. 
Camerun: Cribi, Dec. 1888, coll. MorGEn(?), Mus. Berol. 
Sierra Leona, coll. ArzEeLıus, Mus. Holm. 

Calotermes robustus n. sp. 

Imago alata: supra flavescente-rufa, capite obscuriore; sub- 
tus, antennis, pedibus paulo pallidioribus; alis robustis, hyalinis, 

paulo flavescente-adumbratis, venis costalibus et mediana flave- 

scente-rufis; submediana valde indistincta; mediana robusta, ad 

subcostam approximata; capite rotundato; prothorace latiore quam 
capite, rectangulari, lateribus rotundatis. 

Long. IC: alis 17, exp. al). 30, long. alee%2,3, at ale 

corp. 9 mm. 
Camerun: Mungo, April 1874, coll. BucHHorz, Mus. Greifswald. 

Calotermes domesticus n. sp. 

Imago alata: flavescente-rufa; subtus, antennis, palpis pe- 
dibusque pallidis; alis hyalinis, metallico-splendentibus, venis costa- 
libus flavidis; area costali ramis VIII ornata; capite quadrangu- 
lari, longiore quam lato, postice rotundato; prothorace magno, 
oblongo, postice paululo emarginato; dente primo mandibularum 
maximo; ocellis valde approximatis. 

Long. c. alis 8,5—-9,: exp. al. 14,2—16, long. ale 6,5 — 7,3, 
lat. ale 1,8—2, corp. 5—5,5 mm. 

Fernando Po, Jan. 1873, coll. BUCHHOLZ, Mus. Greifswald. 

Camerun: Boma, 1891, coll. D:r. HAGEMANN, Mus. Hamb. 
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DIAGNOSEN NEUER LEPIDOPTEREN AUS AFRIKA 

VON 

CHR. AURIVILLIUS. 

Ir 

Nymphalide. 

39. Diestogyna Romi n. sp. o. Alis supra obscure lan- 

guide coeruleis, margine exteriore anticarum anguste, posticarum 

latius (3—4 mill.) nigrofusco, cellula discoidali alar. ant. lineis 

5 transversis virescente-coeruleis; alis infra area basali fere uni- 

colore obscure rufescente-brunnea, parte exteriore pallidiore vio- 

lascente brunnea, area basali alar. ant. lineis 4—5 obsoletis vio- 

lascentibus cellule discoidalis ornata, extus fere recte (ad costam 

vix longius quam ad marginem posticum producta) truncata et 

paullulum sinuata, violascente marginata, area exteriore ad costam 

obscuriore et violascente squamosa punctis 2—3 subapicalibus 

albis minutis obsoletis, angulum posticum versus multo pallidiore 

flavescente et haud violascente; area basali alar. post. omnino 

unicolore extus linea obliqua fere omnino recta fasciaque viola- 

scente terminata, area exteriore ad angulum ani late violascente, 

ocellis submarginalibus in areis 1c et 2 ægre discernendis, præ- 

terea tantum serie arcuata punctorum 6 alborum in areis 2—7 

indicatis; ciliis omnibus utrinque niveis. — Long. alar. exporr. 

50 mill. 

Congogebiet: zwischen Kasongo und den Stanley-Fällen (Rom). 

— Museum Bruxellense. 

1 Siehe Ent. Tidskr. 16 p. 113—120 (1895). 
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In Flügelform stimmt D. Rom? fast ganz mit D. Grose- 

smithi STAUD. überein, durch Farbe und Zeichnung aber kommt 

sie der D. Duseni Auriv. sehr nahe und unterscheidet sich 

von dieser Art durch die geringere Grösse, durch die viel 

dunklere Unterseite und besonders durch das nach aussen quer 

(gegen den Hinterrand fast senkrecht) abgeschnittene Wurzelfeld 

der Vorderfliigelunterseite. Bei PDusenz tritt dieses Wurzelfeld 

am Vorderrande viel länger als am Hinterrande hervor und wird 

nach aussen von einem schief gestellten Bogen begrenzt. Bei 

beiden Arten fehlen die weissen Subapicalpunkte auf der Ober- 

seite der Vorderflügel. 

Lycænidæ. 

40. Pentila Cloetensi n. sp. o. Alis flavescenti-albidis, 

nigro punctatis; anticis supra plaga magna cinereofusca apicali 

inter costas 3 et 9 extensa, marginem costalem et exteriorem 

haud attingente, punctis 12 marginalibus punctisque aliis 9 (tribus 

in cellula discoidali, una ad apicem cellule singulaque ad basin 

arearum 2, 3, 9—ıı) nigris ornatis, infra om- 

nino ut supra signatis, plaga autem nulla api- 

cali; alis posticis utrinque punctis 7 marginali- 

bus et 4—5 in medio (singula in areis 2, 3, 

7 et in cellula discoidali unaque ad apicem 

cellule) ornatis. — Expans. alar. 31 mm. 

Fig. 3. Pentila Congogebiet: Beni Bendi am Sankuru Fluss 

Cloetensi Auriv. (L. CLOETENS). — Museum Bruxellense. 

Diese Art ist mit P. abraxas DouBL. HEw. 

nahe verwandt, hat aber eine hellere mehr weissliche Grundfarbe 

und einen viel grösseren bis zur Rippe 3 ausgedehnten und nach 

innen fast gerade begrenzten Apicalfleck der Vorderfligel. Auf 

beiden Flügeln findet sich ein schwarzer Punkt im Wurzeltheil 

des Feldes 3. Diesen Punkt habe ich bei keinem Stücke von 

abraxas gefunden. 

41. Phytala hyettina n. sp. ©. Alis supra coeruleis, 

anticis costa, apice 4—5 mill. late, margine exteriore, area 1a 

fere tota nec non basi arearum 2—6 et cellula discali e maxima 
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parte nigris, posticis margine costali usque ad cellulam discoi- 

dalem et margine exteriore 2 mill. lato nigris; alis infra fusco- 

brunneis, anticis macula obsoleta ad apicem cellule discoidalis, 

maculis 5—6 discalibus in areis 2—6 et 9, maculis obsoletis 

plus minus connexis marginalibus nec non margine postico sor- 

dide albidis, posticis fascia media transversa alba in areis 5 et 

6 extus dilatata preditis. — Expansio alar. 30—31 mm. 

Sierra Leona. — Coll. STAUDINGER. 

Ist mit Ayeita Hew. und /yetfordes Auriv. sehr nahe ver- 

wandt und besitzt wie auch jene Arten oben an der Wurzel der 

Vorderfliigel im Felde 1a einen kleinen, schwarzgrauen, elipti- 

schen Mehlfleck, wodurch die Rippe ı an ihrer Wurzel stark 

vorwärts gebogen wird. Von beiden der genannten Arten weicht 

Ph. hyettina durch die zwei Millim. breite, schwarze Saumbinde 

der Hinterflügeloberseite ab. Die durch die schwarze Wurzel der 

Felder 2—6 abgetrennte blaue Discalbinde der Vorderflügel ist 

zusammenhängend oder nur an der Rippe 4 schmal abgebrochen. 

Die Rippe 4 der Hinterflügel ist auf ihrer Vorderseite. schwarz 

gesäumt. 

42. Phytala intermixta n. sp. œ. Alis supra nigris, an- 

ticis maculis 2—-3 irregularıbus in cellula discoidali, tribus in 

area ıb singulaque in areis fa, 2—6 et 9 in serie arcuata 

dispositis læte coeruleis, posticis cellula discoidali tota areisque 

1c—5 fere totis (apicibus exceptis) coeruleis, costis 2—4 nigro- 

marginatis; alis infra brunneo-fuscis, anticis margine postico (areis 

1 a et 1b) maculisque serie duplici, una discali, altera fere mar- 

ginali, dispositis albidis, posticis fascia bene determinata, trans- 

versa, media, 2 mill. lata, a medio marginis interioris ad apicem 

ducta nivea ornatis. — Expans. alar. 30 mm. 

Kuilu. — Coll. STAUDINGER. 

Diese Art ist einerseits mit Ph. hyetta, hyettoides und 

/ıyettina, anderseits mit Ph. Henleyz sehr nahe verwandt. Oben 

stimmt sie fast ganz mit Ph. Henleyi überein und weicht nur 

durch die etwas stumpferen Vorderfliigel und den 1 Millim. brei- 

ten, schwarzen Saum der Hinterfliigeloberseite ab. Beim Typus 

von Ph. Hemuleyi ist dieser Saum kaum mehr als 0,5 Millim. 

breit. Unten weicht PA. zntermixta durch die weisse Querbinde 

der Hinterflügel beträchtlich von //ewley! ab und stimmt sehr 
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nahe mit den zuerst genannten Arten überein. Die Rippe 1 der 

Vorderflügel ist bei zntermixta und Henleyz an ihrer Wurzel fast 

gerade, und der Mehlfleck in 1a scheint ganz zu fehlen oder ist 

nur durch einige Schuppen auf der Hinterseite der Rippe 1 ver’ 

treten. 

43. Deudorix violetta n. sp. f. Alis supra usque ad 

marginem violascente atro-coeruleis, vix micantibus, posticis ima 

basi margineque interiore nigricantibus, lobo fusco-brunneo, cauda 

nigra, summo apice nivea; alis infra nigro-fuscis, pone medium 

lineis tribus tenuissimis, irregularibus albis, quarum prima anti- 

carum a margine spatio 6 mill. lato separata et a secunda qua- 

druplo fere latius quam secunda a tertia remota, posticis lobo 

anali punctoque submarginali in area secunda atris et intus ob- 

solete fulvo-brunneo-cinctis, anticis infra ad marginem posticum 

pallidioribus, grisescentibus. — Expans. alar. 30 mm. 

Gabun. — Mus. Holmiæ; Coll. STAUDINGER. 

Mit D. catalla Karscu und D. deritas Hew. nahe verwandt. 

44. Deudorix corruscans n. sp. Y. Alis supra obscure 

viridi-cyaneis, micantibus, anticis marginem versus nigricantibus, 

posticis ad marginem interiorem, areis 1a et Ib, atris et nigro- 

pilosis, cauda loboque anali nigris illa summo apice nivea, ciliis 

niveis, apice nigris; alis infra obscure brunneo-fuscis pone me- 

dium lineis tribus tenuissimis, ex parte subobsoletis, cinereo-albis 

ornatis, linea prima in anticis fere in medio inter apicem cellulz 

et marginem exteriorem sita, intus nigro-marginata et a linea 

secunda fere duplo longius quam secunda a tertia separata, alis 

posticis lobo anali punctoque submarginali in area 2:a atris et 

intus fulvo-marginatis, linea tenuissima marginali nivea; fronte 

nigra, utrinque albomarginata. — Expans. alar. 33 mm. 

9. Alis supra sordide obscure coeruleis, parum micantibus 

et marginem versus nigricantibus, lobo anali sordide fulvo, nigro- 

marginato; alis infra pallidioribus quam in mare lineisque albis 

multo-distinctioribus, posticis puncto submarginali atro in areis 

6 et 7; cetera omnia ut in mare. — Expans. alar. 35 mm. 

Kamerun (1 2); Ogowe (1 ©). — Coll. STAUDINGER. 

Mit D. deritas Hew. sehr nahe verwandt und hauptsäch- 

lich durch die stark schillernde und gegen den Saum schwärz- 
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liche Oberseite des A:s und die fast ganz dunkelblaue Oberseite 

des 2 verschieden. 

45. Jolaus (Epamera) laon Hew. oo. Alis supra læte 

coeruleis, paullulum violascente-micantibus, dimidio fere apicali 

anticarum, apice circiter 3 millim. lato posticarum maculaque 

marginali in area 1c posticarum nigris, areis 1a et 1b cinera- 

scentibus, apice tantum nigris; lobo anali albo, puncto nigro 

intus rubro-marginato ornato; cellula discoidali basique arearum 

6 et 7 macula farinacea pallide albescente-coerulea (omnino non 

brunnea) ornatis; caudis tribus nigris albomarginatis. Alis infra 

albis, anticis apice margineque exteriore plus minus late infus- 

catis, margine postico late (areis 1a et 1b fere totis) nigri- 

cante, dense albo-consperso fasciculoque nigro instructo; posti- 

cis puncto magno atro anali et ante hoc punctum macula san- 

guinea, squamis plumbeo-cæsiis conspersa et costam 2:am attin- 

gente ornatis, in area 2:a macula submarginali nigra aurantiaco- 

cincta ct cum macula priore connexa, inter medium hujus maculæ 

et apicem ale linea submarginali, in areis 4—6 incrassata et 

flavescente, ante fasciam analem rubram in area 1 b linea (discali) 

tenui, récta, nigra et in area 1c linea altera ut signum V flexa, 

his lineis ad costam rb late separatis. Fronte nigra utrinque 

late alba. — Long. alar. exporr. 32 millim. 

9. — Fig. 4. — Alis supra ut in mare 

signatis et coloratis at alis posticis maculis 

duabus magnis fere marginalibus nigris in areis 

Ic et 2 et ante has maculas linea angulata 

transversa nigra inter costas 1 b et 3; alis infra 

ut in mare at fascia fusca marginali anticarum 

latiore et distinctiore (ad apicem 4—5 mill. 

lata) intusque linea fusca transversa plus minus 

distincta connexa, linea discali posticarum etiam 

inter costas 3 et 7 distincta et margine postico Fig. 4. ¥. daon 

anticarum “haud nigricante. -— Long. alar. ex- HEW. 9. Oberseite 
porr. 33—34 mm. der Fliigel. 

Kamerun: Barombi-Station (o7, 9), Ogowe Fluss (2) und 

Kuilu Fluss (9). — Collectio STAUDINGER. 

Durch die Güte der Herren Gopman und Satvin konnte ich 

den Typus von ¥. /Zaon Hew. genau untersuchen und habe ge- 
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funden, dass die hier oben beschreibene Art der wahre /aoz Hew. 

ist. HEWITSON kannte nur das Weibchen, später aber beschrieb 

H. H. Druce als /aon 5 eine Form aus Sierra Leona, welche 

zwar dem wahren & von /aon ähnlich, jedoch sicher eine ver- 

schiedene Art, die ich laonides nenne, ist. Bei /aonzdes & 

haben die Hinterfliigel oben einen grossen, schwarzen, in der 

Mitte braunen Schuppenfleck und die Vorderfliigel 12 Rippen 

(= eine fünfästige Subcostale). Bei /aoz Hew. © aber ist der 

Schuppenfleck der Hinterflügeloberseite klein und hell weisslich 

blau und die Vorderfliigel haben nur 11 Rippen. Bei /aonzdes 

ist die feine schwarze Discallinie der Hinterfliigelunterseite zwi- 

schen dem Innenrande und der Rippe 2 zusammenhängend und 

nur schwach gewellt, bei /aoz Hrw. aber an der Rippe 1 b deut- 

lich abgebrochen, indem ihre Fortsetzung in 1c viel näher an 

der Wurzel beginnt. Das 2 von /aonides ist mir unbekannt 

geblieben. 

46. Jolaus (Epamera) sapphirinus n. sp. o. Alis supra 

vivide cyaneis, anticis parte apicali usque ad basin costæ 2: 

nigra, posticis elongatis areis 1a et 1 b nec non lobo anali nigro- 

fuscis, hoc extus anguste albido; macula squamosa fusco-brunnea 

magna, postice (non autem intus et extus) area lata fusca nitente 

cincta; alis infra albis, anticis ad marginem leviter infuscatis et 

lineis duabus rectis fuscis ornatis, interiore (discali) distincta et 

inter costas 2 et g extensa, exteriore valde obsoleta, penicillo 

marginis postici magno atro, alis posticis lineis duabus fuscis 

exteriore ad apicem alæ dilatata et rubra, inter has lineas a 

margine interiore usque ad costam 3:am fascia irregulari, ramum 

in lobum analem emittente, aurantiaca et (inter medium areæ 

ıc et costam 3) rubra, plus minus argenteo-squamosa ornatis, 

macula in lobo anali alteraque submarginali in cellula 2:a nigris; 

fronte anguste nigra lateribus late niveis. — Long. alar. exporr. 

3ı mm. 

Ogowe Fluss. — Collectio STAUDINGER. 

Die Vorderfiügel sind am Hinterrande stark gelappt, und 

ihre blaue Farbe bedeckt nur die innere Hälfte der Mittelzelle 

und die drei ersten Viertel der Felder ra und 1b und tritt im 

Felde ı b nahe an der Rippe ı am weitesten hervor. Die Hin- 

terfliigel sind oben den Hinterfliigeln des grösseren /. eurisus 
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sehr ähnlich und haben wie auch bei dieser Art nur eine sehr 

feine schwarze Saumlinie. Der Anallappen ist jedoch bei sapphz- 

rınus ganz ohne Roth. 

47. Jolaus (Epamera) agnes n. sp. &. Alis supra vivide 

obscure coeruleis; anticis parte apicali latissime usque ad basin 

costæ 2:æ, area II, quartaque parte apicali arearum ra et 1b 

atris, lobo marginis postici parvo; posticis margine antico usque 

ad costam 7:am, margine interiore lato usque ad costam 1b, 

linea tenuissima marginali, in area 6:a paullulum dilatata nec 

non macula magna rotundata farinacea prope basin in cellula 

discoidali et in basi arearum 6:æ et 7:æ nigris, lobo anali basi 

obsolete rufescente, medio nigro aureosquamoso, apice albo nigro- 

marginato et albociliato, caudis nigris albociliatis, apice niveis. 

Alis infra albis, marginem versus paullulum infuscatis; anticis 

lineis duabus submarginalibus tenuibus, exteriore obsoleta macu- 

laque magna in medio marginis postici fuscis; posticis lineis tri- 

bus submarginalibus fuscis, prima (intima) inter costam 3:am et 

medium arez 1c bis fracta, in medio arex 1c angulata, deinde 

recta et extus late rufo-marginata, lineis 2:a et 3:a inter costas 

3:am et 7:am tantum distinctis, maculis duabus atris, prima aureo- 

squamosa in lobo anali, altera in area 2:a, utrisque intus rufo- 

cinctis, macula rubra lobi analis argenteosquamosa, arcu irregu- 

lari argenteosquamoso areæ 1c cum macula areæ 2:2, strigaque 

rufa intus argenteomarginata cum apice coste I a connexa, area 

Ic prope marginem parce nigrosquamosa; vertice (margine pos- 

stico nigro excepto) et fronte fere tota rufo-testaceis, ima parte 

frontis alba; palpis niveis articulo ultimo supra nigro; pedibus 

niveis nigro-annulatis. -— Expans. alar. ant. 30 mm. 

Femina ignota. 

Patria: Cainerun inter. (JOH. ALBRECHTS HOHE). — Museum 

Holmiz. 

F. agnes ist auf der Oberseite dem vorhergehenden 7. sapphz- 
rinus durch Farbe, Zeichnung und Flügelform sehr ähnlich. Die 

blaue Farbe ist bei beiden Arten ziemlich dunkel fast ganz wie 

bei 7. eurisus Cram. und viel dunkler als bei den nahe ver- 

wandten Artem zaszs, Belli und cyt@7s. Die Vorderflügel sind 

an der Mitte des Hinterrandes nur sehr schwach gelappt, viel 

schwächer als bei sapphirinus und zasıs. Der schwarze Wurzel- 
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fleck der Hinterflügel ist etwas kleiner als bei sapphirinus und 

in der Mitte schwarzgrau (nicht braun) beschuppt. Bei sapphorz- 

mus ist dieser Fleck von einer besonderen blauen, in violett 

schillernden Zone umgeben, welche bei ages gänzlich fehlt. Von 

sapphirinus unterscheidet sich ages übrigens sehr leicht durch 

die Farbe der Stirn und die Zeichnung der Unterseite. 

Heterocera. 

48. Nyctemera fasciata n. sp. 9. Alis sordide lutescen- 

tibus, subdiaphanis; anticis maculis numerosis fusco-brunneis, 

albidomarginatis fascias quartas transversas formantibus ornatis, 

fascia prima basali, in areis 1a et 1 b distinctiore, male definita, 

secunda media irregulari e maculis 5—6 (binis in area Ib et 

in cellula discoidali, singula in areis 2 et 

11) composita, tertia subapicali inter mar- 

ginem costalem et costam tertiam extensa 

et e maculis sex in areis 3—7 et g+10 

sitis composita, quarta marginali, intus 

irregulariter incisa et in areis 2 et 5 multo 

latiore; alis posticis marginem versus in- 
Fig. 5. Nyetemera 
Psa ae determinate obscurioribus, lutescente fu- 

scis; alis infra pallidioribus, signaturis 

anticarum translucentibus; capite pallide lutescente, fronte e maxi- 

ma parte punctoque verticis nigris; thorace lutescente albido, 

collari tegulisque punctis binis nigris punctoque nigro ante basin 

ale anticæ, metathorace supra nigro-bipunctato; abdomine supra 

luteo, infra albido seriebus quinque punctorum nigrorum, una 

dorsali, binis in utroque latere ornato. — Expans. alar. 42 mm. 

Nyassaland. — Collectio STAUDINGER. 

Diese Art erinnert an die indische V- scalarium Vou. und 

ist die einzige mir bekannte afrikanische Art, bei der die Flügel 

auf eine solche Weise gefleckt sind. 

Ich bemerke hier, dass N. plagzata WALK. schon 1788 von 

SCHALLER als Phalena adversata beschrieben und abgebildet 

wurde (Naturf. 23 p. 32 t. I f. 12) und dass »Leptosoma» mar- 

ginale Noir. und arcuatum Voir. aus Java zu den Chalcosii- 

den(!) gehören, 
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49. Jana tripunctata n. sp. 9. Alis supra cervinis costis 

paullo pallidioribus, ad basin rufescentibus, anticis lineis tribus 

simplicibus fuscis, prima obsoleta ante medium et ad marginem 

posteriorem ad secundam approximata, secunda et tertia 10 mill. 

circiter distantibus, subparallelis et leviter arcuatis, pone lineam 

tertiam maculis 6—7, inæqualibus, fuscis in areis 2—8, ad api- 

cem cellulæ discoidalis punctis tribus atris, in triangulo disposi- 

tis; alis posticis fasciis tribus latis fuscis, prima paullo ante me- 

dium nebulosa inter marginem internum et costam 6:am extensa, 

secunda pone medium obscuriore bene definita, intus æquali extus 

profunde inæqualiter repanda et usque ad costam 8:am extensa, 

tertia marginali subobsoleta maculis magnis quadratis, intercosta- 

libus composita; alis infra rufescente cervinis, unicoloribus sig- 

naturis nullis; capite ochraceo palpis brunneis; collari basi late 

holosericeo-atro, apice ut thorace cinerascente; tegulis basi atris; 

pectore abdomineque rufescentibus. — Expans. alar. 102 mm. 

Nyassaland. — Collectio STAUDINGER, 

Der Saum der Vorderfliigel ist stark und gleichmässig ab- 

gerundet und ihre Spitze scharf und fast rechtwinkelig, nicht 

aber ausgezogen wie bei 7. preciosa. In der Zeichnung der 

Oberseite stimmt 7. /röpunctata sehr nahe mit 7. preciosa über- 

ein und weicht hauptsächlich nur durch die drei scharf hervor- 

tretenden, schwarzen Punkte am Ende der Mittelzelle der Vor- 

derflügel und die schwarzen Schulterflecke von dieser ab. Von 

FT rhodoptera GERST. kann unsere Art durch die schwarzen 

Schulterflecke, durch die einfachen Querlinien der Vorderfliigel und 

durch die breite, schattenähnliche erste Querbinde der Hinter- 

flügel leicht unterschieden werden. Von den genannten, sowie 

auch von allen anderen mir bekannten Arten der Gattung Yana 

weicht sie übrigens durch die einfarbige ganz unbezeichnete Un- 

terseite beider Flügel ab. 

50. Haplomiresa Sjöstedti n. gen. et n. sp. — Lima- 

codide. 

Haplomiresa n. gen. — Antenne feminæ filiformes, serrato- 

dentate. — Palpi mediocres, oblique porrecti, frontem superantes 

articulo ultimo angusto elongato. — Corpus pilosum. — Alæ 

anticæ subelongatæ, apice obtuse, margine exteriore late convexo, 

costis 11 tantum præditæ; costa 3a in medio inter costas 2 et 
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4, costa 5 prope costam 4 egrediens, coste 7, 8 et 9 fere ex 

eodem puncto, angulo antico ceilule egrediuntur, costa 10 e 

latere antico cellule fere recta et a: costa 11 late separata 

egreditur. — Alæ posticæ subelongatæ latere antico recto vel 

leviter emarginato; costæ 6 et 7 ex eodem puncto vel brevissime 

petiolatz, costa 8 basi lbera, deinde ante medium cellule discoi- 

dalis brevi spatio cellulam tangens. 

Von allen mir bekannten Gattungen der Limacodiden un- 

terscheidet sich //aplomiresa sofort dadurch, dass die Rippen 

7—9 der Vorderflügel alle einfach aus der Spitze der Mittelzelle 

entspringen, wodurch die Vorderfliigel nur mit 11 Rippen ver- 

sehen werden. 

FH. Sjöstedti n. sp. — 9. Fulvo-aureo-pilosa, abdomine 

infra serie ventrali punctorum nigrorum, antennis fuscis; alis 

fuscis costis nigricantibus, anticis supra ad basin marginis postici 

macula magna rotundata, cellulam attingente aurea, posticis tri- 

ente basali aureo, alis infra ad basin plus minus late aureo-ful- 

vescentibus: ciliis anticarum fuscis, posticarum pallidis, grisescen- 

tibus. — Long. alar. exporr. 33 mill. 

Kamerun. — Nach einem Weibchen, welches von Dr SJÖSTEDT 

aus einer dornigen Raupe gezogen wurde. — Museum Holmie. 



THE ORDER PALPIGRADI THor. 

(KOENENIA MIRABILIS Grassr) 

AND ITS RELATIONSHIP TO THE OTHER ARACHNIDA 

BY 

H. J. HANSEN AND WILLIAM SORENSEN. 

(Plate 4.) 

Certainly the most interesting addition which the class of 

the Arachnida has received for many years is the tiny animal 

described by Grassı! under the name of Koenenia mirabilis; 

it is from Italy”, a country in which perhaps other unknown in- 

teresting Arachnida will be discovered in the future. There are, 

! Grassi, B.: I Progenitori dei Miriapodi e degli Insetti. Mem. V. In- 

torno ad un nuovo Aracnide Artrogastro (Avexenia mirabilis) rappresentante 

di un nuovo ordine (Microthelyphonida). (Bull, d. soc. entom. Italiana. Anno 

XVIII, Firenze 1886, p. 153—172.) 

? As far as we know, it occurs only in southern Italy; in Sicily (off Ca- 

tania) it was found by Grassı (who had looked for it in vain in the north 

of Italy and in the south of Germany). He says (p. 153) that >it lives in the 

campagna of Catania under stones which have not been moved for a pretty 

long time, and which lie in heaps hidden beneath the branches of Indian figs; 

in these places there is always some moisture, yet never too much, which two 

conditions are necessary to the life of our little animal. It lives together with 

Fapyx, Campodea, Pauropus and Scolopendrella. But while (perö mentre) these 

animals are found beneath the first stones which are removed, our form scar- 

cely ever occurs in the superficial layers.... It looks like a small scorpion 

and has a kind of tail which it curves upward almost as the scorpion bends 

its post-abdomen. It is very active. Its colour is on the whole whitish and 

the animal is almost transparent.» — The specimens which our Museum -pos- 
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however, certain points in Grassi’s treatise which might easely call 

forth a doubt whether he has been quite successful in his conception 

of the animal, e. g. his idea that besides the six pairs of limbs 

usually found in the Arachnids, it possesses two pairs of rudi- 

mentary »antennz»; his illustrations of the appendages which do 

not at all resemble the limbs of the higher Arachnida; and his 

rather superficial mention of the other known orders of this class. 

So it was quite natural that one of us (H. J. HANSEN), during 

his stay in Southern Italy and Sicily in the year 1893, should 

pay special attention to this peculiar little animal which repre- 

sents a particular order of Arachnida. As he was also success- 

ful in detecting a tolerably large number of specimens, we 

agreed to submit it to a renewed examination, which, in our 

opinion, would be of interest. We find that, in spite of the 

great ability evinced by Grass! in his researches, his real object 

was in fact only to exhibit the new order represented by his 

species; he cannot be said to have given an exact description 

of the animal itself, and his figures are very unsatisfactory. 

We therefore feel bound to state at once that, properly 

speaking, it is only a personal opinion of ours, if we consider 

the animal we have examined to be identical with the one de- 

scribed by Grass. To give an instance: Grassi’s fig. 12 and 

his description (p. 155) of the cheliceræ differ so much from 

what our specimens have shown us that — if the animals were really 

different -— we should certainly be justified in establishing ours 

as a new genus, But as Grassi’s figures on the whole are ra- 

ther bad, we suppose that the difference is only apparent, and 

sesses were taken in Calabria, partly near Palmi, partly at a height of about 

300 M. near Scilla. In the former place it occurred, though far from fre- 

quently, in an olive wood and in a somewhat moist soil. It appeared on the 

under side of stones which had been lying a long time in the same place, 

and which as a rule were not too large to be lifted with one hand. In spite of its 

lack of eyes, it was often capable of very quickly slipping in under particles of earth. 

The animal was exceedingly difficult to catch and is very frail, especially the 

flagellum which terminates the abdomen, so that we do not possess a single 

specimen with the complete number of joints in the flagellum, though the ani- 

mals were handled with the greatest care and caught with a very fine brush 

dipped in alcohol of about 60 °/,. Near Scilla it lived under stones in copse 

wood, but it was rare. (In the environs of Messina it was looked for in vain ) 

2 
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we think we may be dispensed from constantly referring to his 

paper, except in cases where such reference seems to us neces- 

sary. We will only observe that we have everywhere compared 

GRASSI'S treatise with our own researches. 

The figures having been drawn by us (or rather by one of 

us) with the greatest accuracy possible, we take the liberty lea- 

ving out of our description such features as can be represented 

in the drawings, and we make a point of stating that where no 

statement to the contrary is made, the spines, setz or hairs which 

are seen in the figures, are in every respect exact reproductions 

of what we have seen. 

As a peculiarity in Koenenza we think right to emphasize 

at once that its skin is but slightly chitinized, especially on the 

abdomen, where consequently there is no distinction between the 

(dorsal and ventral) plates and the pleura, so the expansion 

which the abdomen must be capable of allowing, probably de- 

pends on the elasticity of this thin chitine itself. 

The body consists distinctly of the three parts which are 

typical? of the Arachnida, though, as a rule, they are rather dif- 

ficult to discern, namely, a head with four pairs of appendages, 

a thorax composed of two segments, each with its pair of limbs, 

and a limbless abdomen. 

The Head, as usual in the Avachnida, is very large; it is 

flat on the ventral side, pretty strongly vaulted on the dorsal 

side, and broadest off the coxæ of the third pair of limbs. To 

the front it slopes down abruptly towards the first pair of limbs 

(the chelicere), above the origin of which the foremost couple 

of particular sensory organs are placed (s!, figg. 1, 3 and 7). Ac- 

cording to the rule in Arachnida, its dorsal side forms an in- 

dependent carapace separated from the sternal carapace by a 

softer (in Aoenenta only somewhat softer) skin. The dorsal cara- 

pace is provided with short scattered hairs, the number and ar- 

3 One of us (WILLIAM SÖRENSEN) hopes to publish next year in »Over- 

sigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger» a memoir 

in French on this subject. 

Entomol, Tidskr. Arg. 18, H. 4 (1897) 3 15 



226 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1897 

rangement of which are only represented approximately in figg. 

1 and 3. The head bears a great resemblance to that of the 7 arfari. 

dest, However we must point out as a very remarkable feature that 

the sternal carapace of the head, which is proportionally much 

larger, and especially broader than in any other order of Arach- 

nida, is divided into two parts (fig. 2) by a narrow band of 

feebly chitinized skin, the hindmost of these parts corresponding 

distinctly enough to the fourth pair of limbs. Though this has 

already been mentioned by Grassi, we must emphasize the fact 

as a curiosity, as it is quite unique in Arachnida?, which other- 

wise show no trace of independence in the segments constituting 

the head. The foremost larger part of the sternal carapace is 

furnished with about half a score of plumose sete which are 

arranged in two indistinctly arched rows. 

Thorax (t'} 17; fige. 1, 2, 3). Both segments are entire 

free, a feature which, elsewhere, is only met with in Zartarzdes® 

and in So/fugæ. Hoping that the figures (1—3) render a more 

detailed description superfluous, we will only add that, except 

on the dorsal part of the first segment, they are provided with 

a few sete arranged in rows. — Evidently the articulations be- 

tween head and thorax and between the segments of the latter 

are not very flexible. 

Structure of the Mouth (0, figg. 2 and 3; besides figg. 

7 and 8). Jt is simpler than in any other Arachnid, nay than 

in almost all other Condylopods, no limbs at all participating in its 

forming, and we are of opinion that in this respect the mouth 

of Koenenza — simple and plain as it is — presents great in- 

terest. It has the shape of a downward sloping protruding knot, 

and its opening consists of a relatively large split extending not 

quite up to the base of the mouth-eminence. Seen from below, 

4 Schizonotus THOR. (Vyctalops CAMBR.). — Tripeltis THOR. (of which, 

however, we do not know the species established by Thorell himself) does 

not differ generically from Schzzonotus. 

5 In order to avoid misunderstanding we observe that we do not con- 

sider this feature fundamentally important, or distinctive of the order Palpi- 

gradi. If more genera of this order be found in the future, we shall not won- 

der if, in this point, such animals resemble Schizonotus. 

5 We are quite aware that this statement disagrees with all that has 

hitherto been written on the subject. 

” 
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this split is slightly crescent-shaped and curves towards the front. 

It is bordered by two flaps which along its margins are furnished 

with a rather strongly chitinized »list» or frame, which seems to 

become somewhat weaker towards the corners of the mouth. The 

foremost or uppermost of these flaps no doubt constitutes the 

organ which in other Arachnıda one of us (WILLIAM SÖRENSEN) 

calls the labrum (or, when divided into two parts, the clypeus 

and the labrum), but which otherwise (according to the different 

authors) goes by rather varying names (rostrum, epistoma, ca- 

merostoma). As its shape is shown with sufficient distinctness 

in figg. 7 and 8, we will content ourselves with saying that the 

somewhat more vaulted part of its lower side is closely covered 

with extremely short setæ, most of which turn straight backward. 

From the inside of its frame proceed five very powerful and 

comparatively long setz, pointing inward into the mouth. — We 

entertain some doubts as to how the lower or hindmost flap is 

to be understood from a morphological point of view. So for 

the present we will call it yfostoma, as we consider this name 

morphologically tolerably indifferent. It is furnished outwardly 

with very tiny backward turning hairs placed somewhat less close 

together than those of the labrum. 

The labrum, as well as the hypostoma, is movable, so as 

to allow the mouth to open and to close. The muscles, which 

by the by we have not examined more closely, are very strong. 

The Limbs, as already stated by Grassi, show a very 

simple structure, being, with the exception of the first pair, very 

uniform in shape. The first pair (figg. 9 and 10) correspond 

entirely with the type appearing in Opzlzones. In its minuter 

details of form, however, it does not remind us of any genus 

of Opzliones known to us. The very powerful first joint is 

slightly compressed at its base towards its exterior side so as to 

make this compressed part extend somewhat downward beside 

the mouth (figg. 2 and 3). We emphasize this fact because we 

do not know any other animal among the higher Arachnida in 

which this pair, of limbs is not placed gwzfe in front of the mouth. 

The basal joint is furnished with a number of hairs, the longest 

of which, being placed on its sub-proximal part, are monolate 

5 
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rally plumose and extend behind and downward beyond the 

mouth. The third joint and the oblong excrescence proceeding 

from the inner side of the second joint form a pair of pinchers; 

they are provided with a row of strong, slender and pointed 

teeth? which are placed quite close together; these teeth are turned 

somewhat forward towards the extremity of the joints, and a little 

backward (or downward, if we suppose the second joint of the 

antenna to turn forward horizontally), and they catch obliquely 

in between each other when the pinchers close. — The levator 

muscle of the basal joint of this pair of limbs is very long, being 

attached to the posterior part of the dorsal carapace of the head; 

its depressor is much shorter as it proceeds from the anterior 

end of the dorsal carapace just behind its anterior angle®. 

The remaining five pairs of limbs (figg. 11, 12, 13, 14, 15) 

we can describe collectively as they show great mutual simila- 

rity of structure, being developed only as organs of motion, ex- 

cept the third pair, which are provided with sensory organs as 

well; moreover, all pairs are articulated very near to the lateral 

margins of the body, the two first pairs even to the margin it- 

self; the second pair, which corresponds to the »maxillæ» in the 

other Arachnida, consist of nine joints, the third of twelve’, 

the fourth and fifth of seven, and the sixth of eight. In their 

appearance and mutual relations the different joints of the wal- 

king limbs (the legs) showing rather considerable deviations from 

those of the other Arachnida, it is very difficuit to conclude from their 

shape alone, how the joints are to be interpreted. In so small 

and so slightly chitinized an animal as the Aoenenza of course 

it is impossible to see by the flexion of the different joints in 

what plane the movement takes place, yet this is the only means 

of ascertaining the fact with absolute certainty. In a tolerably 

large animal seen through a magnifying glass, we can indeed make 

rei the, specimens examined by us there are nine teeth in each row. 

8 These muscles are placed quite similarly in Opiliones Laniatores, where 

however, the musc. levatores extend to the posterior end of the undivided ce- 

phalothorax. So we can refer, to the description hereof given by one of us 

(WILLIAM SORENSEN) in »Naturh. Tidsskr. 3 R. Bd. XII, Kjöbenhavn 1879, 

Mabe 1, ters: 

9 In this (as will be seen further on) the difference from Grassi's state- 

ment is only apparent. 
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out in what plane two joints move against each other by obser- 

ving the place of the condyli (or of the single condylus) in 

question, thereby determining the axis of the movement. Care 

must be taken, however, to see both condyli simultaneously — 

if both are present —, but this, of course, cannot be done with- 

out turning the limb in looking at it. So, this being impracti- 

cable under the microscope, we have paid special attention to 

the shape and outline of the articular membranes, to the shape 

of the joints and finally to the position of the muscles in the joint 

nearest to the articulation — beside each other or one above the 

other — and to the places above, below or at the sides to which 

the distal ends of the muscles are attached. Besides, we 

think we may trust to a certain extent that our many years 

acquaintance with the limbs of the Arachnids may have helped 

to enable us to form a correct estimate of the morphological 

value of tke joints. Between the joints which we designate as 

coxa and trochanter, femur and patella (or tibia, in the second 

pair of limbs), and tibia and metatarsus, the movement goes in 

a vertical plane, whereas between trochanter and femur, patella 

and tibia the movement is partly or essentially in a horizontal 

plane. We have noticed that at least some of the muscular 

fibres pass through the joints which, as far as we can see, move 

in a more or less horizontal plane, a fact which has confirmed 

the notion of the nature of the joints which we had previously 

acquired on another way. On this point we deviate somewhat 

from Grassi!" and we differ likewise with regard to the boundary 

line between the metatarsus and the tarsus. However, as to the 

last point we cannot insist with absolute certainty on the correct- 

ness of our view, as it is only based on a personal estimate. 

The Coxe (c) stand out freely in all the walking legs, so that 

they may be said to join the cephalothorax at their proximal 

end!! They are all somewhat compressed; as for the details 

Ur Gras is of the opinion that a patella is found in all the legs and 

that the metatarsus never consists of more than one joint. 

1 This character, however, we do not consider as being of much impor- 

tance, for while in the great majority of Arare@ the coxæ are united with 

the cephalothorax in a considerable part of their length, there are, we know, 

certain forms, as J/yrmecia, in which the coxæ are attached to the cephalo- 

thorax at their proximal end. 
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of their appearance we refer to the figures. Among the hairs with 

which they are supplied some are plumose, but the branches are so 

diminutive that they could not very well be rendered in the drawing. 

Trochanter (tr) and Femur (f) are found in all legs. The 

trochanter is uncommonly large; however it decreases in length 

from third to the sixth pair of limbs, measuring in the second 

and third pairs 1!/2 times the size of the femur, in the sixth pair 

being somewhat shorter than the femur. 

Patella (p) and Tibia (ti). In the four posterior pairs of limbs 

patella and tibia are separated from each other, but in the pre- 

ceding (the second) pair the structure is different, as only one 

joint (fig. 11, ti) is found. In the third pair the patella is per- 

ceptibly longer than the tibia, but in the succeeding pairs about 

of the same length. 

Metatarsus (m) is 2-jointed in the second pair of limbs, 4- 

jointed in the third pair and undivided in the fourth, fifth and 

sixth pairs. In the third pair (fig. 12a) the two first joints of 

the metatarsus are separated by an articulation which is seen side- 

ways as a very oblique and somewhat curved line; probably this 

link only allows of a very slight movement. Grassi, who con- 

siders it as a suture, reckons these two joints as only one. 

Tarsus s. str. (ta) is 3-jointed in the second and third pairs 

of limbs, 1-jomted in the fourth and fifth, 2-jointed in the sixth. 

Where it is divided, its terminal joint is notably or much longer 

than the others, especially in the third pair of limbs. All the 

legs end in two claws (figg. 12b and 13b) besides being pro- 

vided with a pseudonychium which, as usual, is considerably 

curved. We cannot say precisely how much of the animal's foot 

touches the ground in walking, but we think it is only the ex- 

tremity of it (as in CXelonethi); in this opinion we feel confir- 

med by the fact that none of the joints are provided with spurs. 

Sensory organs. Eyes, as already stated by GRAsslI, are 

altogether wanting. As if in compensation, the head of the ani- 

mal is provided with two couples of sensory organs. Strictly 

speaking, we cannot prove that they are organs of sense, as they 

are much too small to allow of a thorough examination. Seen 

under the microscope, their surface seemed to be closely »dot- 

ted» with fine points; these, no doubt, were very short and thin 

8 
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processes, which, in our opinion (agreeing with Grassı’s previously 

stated view) indicates their function as instruments of sense. The 

foremost of these couples (fig. 5; st in figg. 1, 4 and 7) is situa- 

ted in the median line of the body and on the front of the 

head close above the first pair of limbs; it consists. of two flat 

lancet-shaped bodies which by a common basal part are attached 

to the head, against which they are pressed (fig. 4). The second 

couple forms two blades (fig. 6; s? in figg. 1 and 3), which are 

placed close up to the sides of the head above the coxæ of the 

second pair of limbs, and which — though deviating somewhat 

in shape — in quality very much resemble the first couple of 

blades; they turn — at least when in repose — horizontally 

forward and outward. As they are articulated to the head, it 

is not unlikely that they can move. — Morphologically they are 

hairs !?, 

The Zartarides being the group of Arachnida to which the 

Koenenia are nearest akin, we have examined Schzzonotus crasst- 

caudatus Camper. and Sch. Szmonzs n. sp. (a description of which 

will be published later). The above-mentioned sensory hairs are 

found neither in the former, which is quite blind, nor in the 

latter, which has an »eye-spot». 

Tactile hairs have been found by us as well as by Grassi 

(who is inclined to consider them as auditory organs) only on 

the third pair of limbs: one on the anterior and one on the 

posterior side of the first metatarsal (sixth) joint, two on the 

anterior side of the second metatarsal (seventh) joint, one on the 

anterior side of the fourth metatarsal (ninth) joint, and one on the 

front side on the second tarsal (eleventh) joint. They are much 

longer than the others, very thin and nearly of equal thickness 

from the base to the point!*. The circumstance that this (third) 

pair of limbs are so much longer than the others, and that they 

‘* Grassi, no doubt a little thoughtlessly, has taken them for antennæ 

(antenne interne and esterne). We shall not enter upon any criticism of this 

notion. 

18 We refer to a paper by one of us about these and other organs in 

other Arachnida namely: H. J. HANSEN: Organs and Characters in different 

Orders of Arachnids (Entom. Meddel. B. IV, Kjöbenhavn 1893--1894, pp. 

137—242, Tab. II—V). 
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are the only ones provided with tactile hairs, seems to indicate 

that in this animal as well as in Amdlypygi (Phrynoide) and 

Uropygi (Oxopoei — Thelyphonoide — and Tartarides), these 

limbs serve the anımal as feelers, while walking. 

Lyriform organs we have not been able to detect, and as 

one of us is tolerably familiar with the appearance and occur- 

rence of these organs in other Arachnida'*, we think we may 

be allowed to say that they are wanting in Koenenza. 

The Abdomen is »stalked». Is consists of eleven segments, 

the first of which, forming the stalk, has been overlooked as a seg- 

ment by Grasst, who consequently only counts ten abdominal 

segments. Grassi has probably confounded it with the connecting 

membrane between the thorax and the abdomen. This mistake is 

natural enough, the first segment being very sligthly chitinized and 

therefore lacking the range of setæ which adorn the other ab- 

dominal segments. We therefore think we ought to point out 

that this segment is separated from the hindmost thoracic seg- 

ment and from the second abdominal segment by a groove which, 

though narrow, is very distinct and almost similar to the fur- 

rows which separate the other segments of the abdomen. These 

are adorned with a series, or rather a belt, of setiform hairs 

which are pretty equally distributed all round the segment. As 

usual in those Arachnida whose anterior abdominal segments 

can be distinguished from each other, the second is the genital 

one, viz. the one in which the genital organs have their ori- 

fices!?. As shown in fig. 2, the posterior margin is curved 

greatly backward (as in Zhelyphonord@) and besides the median 

part protrudes considerably (fig. 3), forming a kind of process 

which is emarginate in the middle so as to form two short down- 

14 We refer to the above-mentioned paper by one of us (H. J. HANSEN) 

about these and other organs in other Arachnida. 

15 We know quite well that this statement disagrees with the general 

belief, A few years ago R. I, Pocock even asserted that the genital segment 

was the first one in all Arachnida. — However, embryological researches by 

BRAUER in reference to Scorpions, and by PURCELL with regard to Aranec, 

have led to the result that the genital segment is the second, For further 

details we refer the reader to the above-announced paper in »Oversigt over 

det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger». 

10 



HANSEN AND SÖRENSEN: THE ORDER PALPIGRADI. 233 

ward and somewhat backward turning lobes, each of which (fig. 

2) is provided with four setz, the innermost one very short, 

the others increasing in length outward, the outermost being to- 

lerably long. 

Third segment. Provided anteriorly on the ventral side 

with a couple of downward turning projections which are rather 

closely covered with tolerably strong sets. 

Fourth segment. Provided on the ventral side in front 

of the middle with a wartlike protuberance whichs bears six stiff 

sete, almost spines (aczlez), arranged in two transverse rows, the 

foremost of which is arched and has four spines — GRAssI seems 

to consider these spines as sensory organs, an opinion we by no 

means share. 

Sixth segment. Is furnished on its ventral side with a 

rather strongly protruding wart, bearing a somewhat arched trans- 

verse row of six forward-curving sete. — We do not think 

these to be sensory organs either. 

The three posterior segments (9:th—-11:th) form — as 

the 1o:th—12:th segment in Uropygz — a kind of short »tail», 

being — especially the tenth and eleventh — considerably nar- 

rowed; of these the eleventh is notably longer than the preceding 

one. The narrowed shape of these segments probably has the 

effect of allowing freer movements to the supra-anal flagellum. 

On the last abdominal segment a long jointed flagellum is 

articulated above the anus (figg. 1, 3, 17). This flagellum is 

not complete in any of our specimens; the greatest number of 

joints we have seen is nine; in our fig. 1, however, we have 

drawn five joints more in fainter tint, but this is done exclusi- 

vely on Grassi’s authority; he says (p. 158, fig. 10) that the 

flagellum contains altogether thirteen or fourteen joints. Each 

of these joints is fusiform, as if composed of two truncate cones 

— one long, the other short — united at their base, and adorn- 

ed with two rings!® of backward-turning setiform hairs; in the 

foremost ring, situated on the widest part of it, we find — where 

15 As the fact of GRASSLS fig. 10 only showing one ring of hairs on 

the joints of the’ flagelium, might seem to indicate that the animal examined 

by us belonged to another species, we observe that in his text (p. 158) GRASSI 

nevertheless mentions two rings. 

If 
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we have been able to count the number — eight long slightly 

curved hairs; in the hindmost terminal ring sixteen much shor- 

ter, thinner and less curved ones. 
, 

We have not observed any external character indicating dif 

ference of sex. The specimens we have examined more closely 

were all temales. 

That ze have not been able to discover tracheæ in Koe- 

nenia is a fact to which we do not attribute much importance, 

as. we have only examined specimens preserved in spirit. But as 

the animals studied by Grassi were fresh ones in which such an 

excellent investigator could scarcely have overlooked these or- 

gans, it may be considered as an ascertained fact that Koenenza 

lacks special organs of respiration. 

Of the internal organs we have not undertaken any exami- 

nation properly speaking, as, without a much larger material, we 

should not have been able to advance much further than they 

results obtained by Grassi, though these are not considerable 

either. Still we wish to make a few short remarks which we 

think there is good reason for setting forth. In the second ab- 

dominal segment there is an organ (rs) whose outlines are drawn 

in fig. 2; it shows the same peculiar lustre and refraction of 

light which one of us knows so well from the receptaculum se- 

minis of small Crustacea. 

Grassi mentions (p. 161, fig. 13) that he has found a pair- 

ed long tubular gland, »tapezzata d’un semplice strato di cellule 

epiteliali» which extends through a large part of the »cephalo- 

thorax», and which »perhaps» has its orifice in front of the third 

pair of limbs. In his explanation to his table (p. 171) GRASSI 

expresses the opinion that this gland corresponds to the one 

which generally, though incorrectly, is called the Krohnian gland", 

17 That this organ is a pouch-like gland, was already ascertained by 

Kroun (Arch. f. Naturgeshichte, 1867, I, pp. 79--83) with regard to Ofr- 

liones Palpatores. That in Ofiliones Laniatores it is a stink-gland, one of us 

(WILLIAM SORENSEN) was fortunate enough to make out in 1879. But much 

earlier still P. GERVAIS was aware of this fact (in Gay, C.: Historia fisica y 

12 
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Though we have only once in a way been fortunate enough to 

observe this gland (and even then scarcely in its full length), 

we feel bound to say that Grassi’s comparison of this gland in 

Koenenia is not correct. In structure the above-mentioned tu- 

bular gland in Aoenenza does not agree with the pouch-shaped 

»Krohnian gland» in Opéliones. On the other hand, there can 

scarcely be any doubt that it corresponds to the excretory glands 

which in the higher Avachnida (Aranee and » Arthrogastri») 

just have their orifices on the sides of the cephalothorax and 

not — like the Malpighian tubes of the Insects — in the rec- 

tum!®, And the structure of the afore-mentioned glands in 

Koenenia seems to be exactly the same as the excretory ones 

in Opzliones. 

Grassi already established Aoenenza as the type of a par- 

ticular order of Arachnida which he called Microtheliphonida. 

politica de Chile. Zoologia. Tomo cuarto. Paris 1849). About the fluid 

we read (p. 19) »su olor particular y muy fuerte, que imita al del äcido ni- 

trico 6 al de las ayellanas rancios [a rather curious alternative; at least the 

first suggestion is extremely unfortunate], La anatomia de algunos individuos 

vivos nos ha probado que este liquido estaba contenido en dos bolsas ovales, 

una a cada lado del céfalotérax, y que salia cerca de la cabeza cuando el ani- 

mal se hallaba perseguido 6 en peligro.» 

In Opiliones Laniatores these glands contain an oil which (combined with 

the urine) is let out when the animal is exposed to danger. As far as we 

know, Loman (Bijdrage tot de Anatomie der Phalangiden, Amsterdam, 1881) 

is the next author who after KROHN has examined this gland in Op. Palpa- 

vores. LoMAN who knows the opinion put forth by one of us concerning 

this organ in Of. Zaniafores says (p. 15) that he must leave the question 

about their function undecided. ‘This year one of us has examined them in 

Phalangium parietinum, they contain no oil, and their contents do not seem 

to be let out when the animal is in danger, — But we may add that, accor- 

ding to kind information from Dr. Fr. PURCELL in Cape Town, there can 

be no doubt that in a very interesting form (of which we hope to give a de- 

scription next year) closely allied to S¢v/oce//us, they are stink-glands. 

18 The accessory glands of the intestinal tube in Arachnids known by 

the name of »Malpighian» tubes cannot be said to correspond to the Malpi- 

ghian tubes in the Insects. For though it must be confessed that there is no 

full agreement about the fact, recent embryological researches seem to show 

that the above-mentioned accessory glands of the intestinal tube in Arachnids, 

originate from the entoderm, not from the ectoderm, 

2 
13 
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THORELL agreed in this conception though he suggested naming 

the order Palpigradi!”, a name which, like several other group: 

names introduced by THORELL, bears witness of the particular gift 

of this author for hitting on the most distinctive characteristic 

of the group in question. Yet we cannot share what seems to 

be THORELL’S opinion when he says (I. c.): ».... quum Aoenenza 

vix nisi abdomine filo caudali articulato prædito cum 7helypho- 

noidis conveniat, præterea ab iis, ut a reliquis Pedipalpis, notis 

gravissimis abhorrens». For though we also think that Avenenza 

forms an order by itself, we must emphasize that the Pedzpalpz 

(and among them especially the Zartarzdes) are the only order 

with which the Pa/pigradi show any relatively close kinship. In 

so far then we agree with Grassi where he says (p. 164) »...I 

Tartaridi a tutta prima sono molte simili ai nostri anımali...» 

But, to tell the truth, we are at a loss to understand Grassı's 

suggestion 7? 

result that the Zartarzdes ought to be classed with the Palpigradi. 

that a closer examination may possibly lead to the 

In now attempting to point out the systematic peculiarities 

of the Palpzgradz, we think we are right in asserting that —- 

with the sole exception of the Pedipalpi — they are far re- 

moved from all other orders. For while it is easy enough to 

show differences between Palpigradi and Scorpiones, Chelonetht, 

Solifuge, Opiliones, Araneæ and Acari, we confess that we should 

find great difficulty in detecting resemblances to these orders, ex- 

cept in the fact that they are all Arachnids*!. Though indeed the 

order Pedipalpi is poor in species, its two sub-orders?”” Am- 

19 THORELL, T.: Pedipalpi e Scorpioni dell’ Arcipelago Malese (Ann. 

d. Mus. civ. d. stor. nat. di Genova. 2 Ser. vol. VI. Genova 1888, p. 327 

428). — p. 358. 

?° p. 165, note continued from p. 164. 

71 In 1848 Kırrary (Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Naturalistes d. Moscou 

T.XXI, 2, p. 307—371) had already shown that in Solifuge the cephalothorax 

consists of a head and two thoracic segments, that this feature does not show a 

closer affinity between Solifuge and Palpigradi will presumably become evi- 

dent from the above ‘announced essay by one of us, which will appear, in 

French, in »Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhand- 

linger». 

?? Comp.: THORELL, T.: Arachnida Arthrogastri Birmani (Ann. d. Mus. 

civ. d. stor, nat. di Genova, 2. Ser. vol. VII, 1889), p. 526. 

14 
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blypygi (with the family Phrynoide) and Uropygi (with its tribes 

Oxopoet — the family 7helyphonoide — and Tartarides) ex- 

hibit great mutual differences, for instance in the structure of the 

mouth, And indeed, it is the most central of the orders of 

Arachnida: through Amblypygi it reveals decided affinity with 

Aranee, through Tartarides with Palpigradi, and through Oxo- 

poet — to a minor degree — with Scorpiones and Chelonethr. 

(As stated by THORELL several years ago, Opzliones and Acari 

are closely related to each other, but we confess that these two 

as well as So/zfug@e must still be said to stand far apart from 

the others.) 

As far as we can see, the most essential external characters of 

the different orders of Arachnida must be taken from the structure 

of 1) the mouth, 2) the antennæ** (first pair of limbs), 3) the 

other limbs and 4) the (real) number of the abdominal segments. 

1. The mouth of the Palpigradi (as we have already point- 

ed out above) differs from that of all other Arachnida, nay 

from that of almost all other Condylopods in being formed exclusively 

by the labrum and the hypostoma. And even if Koenenia did 

not offer other characteristics, this circumstance would, to our 

eyes, be sufficient to set it aside as an independent order. 

2. The antennæ of the Pa/pigradi are 3-jointed, and the 

two distal joints form a pair of pinchers with horizontal move- 

ment of the third joint against the prolongation of the second. 

In this structural feature Aoenenia agrees with the Opiliones and 

Scorpiones and differs most decisively from the Peazpalpi in 

which the antennz are 2-jointed and do not form real pinchers. 

3. The five remaining pairs of limbs are similar in all the 

most essential features, as none of the anterior three pairs (2nd, 

3rd and 4th) are provided with maxillary lobes which help to 

form the mouth, but are developed exclusively as organs of mo- 

vement, like the two posterior pairs of limbs which in all Arach- 

nids —- where they are found at all are merely instruments 

of movement. Therefore the foot (tarsus s. lat.) in all five pairs 

is divided into a metatarsus and a tarsus (s. str.). — In the four 

*8 Only in the very extensive and most varying division of the Acari, 

the antennz show essential differences within the same order. 
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posterior pairs of limbs patella and tibia are well developed, 

while in the second pair only one single joint is present. 

4. The abdomen consists of eleven segments (which are 

not divided into dorsal and ventral plates). In the Pedzpalpz it 

consists of twelve segments, which (except the three hindmost 

ones in the Uvopygz) are divided into a dorsal and a ventral 

plate. (Only in Ambdlypygi and Tartarides the first ventral 

plate is very sparingly chitinized. Comp. the above announced 

treatise in »Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Sel- 

skabs Forhandlinger».) 

We have here enumerated the characters which in our opi- 

nion define the order Palpigradi. For in our eyes none of the 

other characters of Avenenza — either of such taken from the 

skeleton or from the anatomical structure”! described by Grass! 

are of so great importance that they exclude Aoenenza from any 

of the other orders, especially from the Peazpalpz. Of course, when 

being acquainted with only one species of a group of higher rank, it 

is very difficult to decide which characters would define the 

genus and which the family. Nor will we attempt to lay down dia- 

gnoses of the genus Kvoenenza or the family Koenenoide, for if 

we have considered ourselves capable of pointing out the most essen- 

tial characters defining the order Palpigradi, it is due in a great 

measure to the fact that we possess some knowledge of the other 

orders. We do not think it at all likely that Koenenza mira- 

bilıs should be the only now living animal of the order Palpi- 

grad. Only when knowledge of new forms is obtained, and 

particularly of rather deviating forms, it will be possible to say 

with absolute certainty if the principal characters of the order 

— consequently our view of it — are correct. 

In conclusion we take the liberty of asserting most positi- 

vely that we think Grassi (this otherwise most meritorious au- 

thor) mistaken in seeing any affinity between Koenenza and 7%y- 

sanura. For beyond the fact that Koenenza (with other Arach- 

*4 Thus we do not ascribe any systematic importance to the fact that 

respiratory organs are wanting in Aoenenia. We feel bound to accentuate this 

statement, because (in our opinion) it is a great mistake to assign any higher 

systematic value to the feature that the organs of respiration in Arachnids 

appear under two forms: as tracheæ properly speaking and as so-called »lungs». 

16 
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nida) and Thysanura (with other Insects) are Condylopods, there 

is no closer affinity between Insects and Arachnids, or between 

Thysanura and Palpigradi: Arachnida occupy a very isolated 

position with regard to the other classes of Condylopods. No 

doubt, they come closer to Crustacea than to the other classes. 

But that Poeczlopoda should form the connecting link between 

Crustacea and Arachnida, we think is quite out of the question. 

EXPLANATION OF PLATE 4. 

Lettering. 

I—VI. Limbs. 

I—4 and 9—11. Abdominal segments. 

C, Head (the foremost part of the cephalothorax). 

Coxa. 

Femur, 

Supra-anal flagellum. 

ep dese Ian Hypostoma, 

i. Place of insertion of first pair of limbs, 

l. Labrum. 

m. Metatarsus. 

o. Mouth. 

p. Patella (wanting in second pair of limbs). 

rs. Supposed receptaculum seminis, 

s. Tactile hairs on third pair of limbs. 

sl, First couple of blade-shaped sensory hairs situated on the front, 

s*, Second couple of blade-shaped sensory hairs situated laterally on the head 

above the second pair of limbs. 

t', t?, First and second free thoracic segments. 

ta. Tarsus (s. str.). 

tibia. 

tr. Trochanter. 

Fig. 1. The animal seen from above, x 32. The last five joints of the 

supra-anal flagellum, which are shown in a fainter tint, were wanting 

in the specimen represented and have been added on Grassi’s authority. 

(When the animal is placed on an object-glass the antennæ cause 

that the dorsal surface of the »cephalothorax» is oblique, raising towards 

its anterior end, and the result of this position and of contraction 

produced by the influence of spirit is that the posterior median angle 
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of the head seems to be almost a little overlapped by the anterior 

angle of the last thoracic segment.) 

Head, thorax and the four first abdominal segments seen from be- 

low, x 61. 

The animal seen laterally, x 49. — Of the second to the sixth pairs 

of limbs the coxæ only are drawn. 

The front part of the head with the base of the antennæ (I) seen 

laterally, x 282. 

First couple of the blade-shaped sensory hairs of a tolerably small 

specimen, X 282. 

Right-hand blade-shaped sensory hair of the second couple of a to- 

lerably small specimen, x 282. 

The front part of the head with mouth and place of insertion of the 

antenna, seen from left side, x 163. 

Mouth and coxa of the right-hand limb of the second pair, seen from 

below, x 163. 

Left antenna seen from the inward side, x 96. 

. The two ultimate joints of right antenna, seen from the hindmost 

(or lower) surface, x 180. 

. Left limb of second pair, seen from behind, x 96. 

Left limb of third pair, seen from behind, x 96. 

Extremity of the same limb, x 290. 

Left limb of fourth pair, seen from behind, x 96, 

Extremity of the same limb, x 290. 

. Left limb of fifth pair, seen from the anterior side, x 96. 

. Left limb of sixth pair, seen from the anterior side, x 96. 

Ventral. side of second to fourth abdominal segment, seen from left 

side, x 140. 

The two first joints of the supra-anal flagellum, seen from the 

side, X 149. 



NEUE ODER WENIG BEKANNTE COLEOPTERA 

LONGICORNIA. 

Bre 

Mit einer Tafel, 

31. Spiloprionus sericeomaculatus n. gen. et sp. 

eae ese Bias ea 

Spiloprionus n. gen. Orthosomidarum. — Palpi subæquales, 

articulo ultimo elongato apice truncato. — Mandibulæ breves, 

late, robustæ, apice acute. — Genz modice elongatæ, lobo in- 

feriore ‘oculorum vix breviores. — Caput breve, latum, antice 

inter antennas late et profunde excavatum. — Oculi profunde 

emarginati, lobis inferioribus pyriformibus, superioribus parvis late 

distantibus. — Antennz (in nostris speciminibus articuli ultimi 

desunt) dimidium corporis certe superantes articulo primo brevi 

crasso, secundo annuliformi, tertio primo sesqui longiore, 4-—7 

æqualibus et primo vix longioribus, 6:0 et 7:0 longitudinaliter 

striolatis. — Prothorax transversus, utrinque marginatus et acute 

tridentatus. — Scutellum apice obtuse rotundatum. — Elytra 

ad basin prothorace latiora, parum convexa, apicem versus paul- 

lulum angustata (5) aut subparallela (2), apice conjunctim ob- 

tuse rotundata epipleuris basi latis, lateribus angustis, ante apicem 

omnino evanescentibus. —- Processus prosternalis porrectus, ob- 

tusus. —- Mesosternum inter coxas sat latum et paullulum exca- 

vatum. — Metasternum sat longum, medio longitudinaliter sul- 

catum episternis angustis postice obtuse acuminatis. — Abdomen 

segmentis 6 (6) aut 5 (Q) ventralibus compositum. — Pedes mo- 

! Siehe Entomol. Tidskr. 14, p. 177--186, 1893. 

Entomol. Tidskr. Arg. 18, H. 4 (1897). 35 16 
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dice elongati; femora sublinearia, sat compressa, postica apicem 

segmenti 4:1 abdominis attingentia vel fere superantia; tibia com- 

presse, apice extus acute angulate aut dentate, bicalcarate; 

tarsi elongati, infra spongiosi articulo ultimo longissimo, ceteris 

simul sumtis fere longiore, tertio profunde fisso, primo sequen- 

tibus plus minus longiore: unguiculi longi, acuti onychio brevi, 

obtuso, nudo. — Corpus subdeplanatum, alatum, fere undique 

plus minus dense sericeo-pubescens. 

Diese eigenthümliche neue Gattung stelle ich zu den Ortho- 

somiden in der Nähe von //ephialles. Durch die kleineren, tie- 

fer ausgebuchteten Augen, durch den breit gesäumten und scharf 

gezähnten Halsschild, durch die langen, schmalen Schenkel und 

durch die seidenglänzende Pubescens unterscheidet sich Spz/o- 

prionus sofort von ffephzaltes und auch von den übrigen Gatt- 

ungen der Orthosomatiden. 

S. sericeomaculatus n. sp. — oo’. Castaneus, pube sericea 

flavescente-grisea fere undique tectus, antennis subnudis pectore- 

que nigricantibus, elytris nitidis humeris foveisque numerosis. 

dense sericeo-pubescentibus; articulo 5:0 abdominis apice late 

emarginato, 6:0 medio obtuse carinato et apice exciso. — Long. 

corporis 24 mm., lat. ad humeros 8,5 mm. 

9. Nigra, supra pube aurea minus dense vestita. — Long. 

corporis 33 mm. lat. ad humeros ro mm. 

Bolivia. — Museum Holmie. 

Die Unterseite des einzigen Weibchens scheint fast nackt 

zu sein; die Pubescens ist jedoch wahrscheinlich bei ganz fri- 

schen Stücken deutlicher, 

32. Aegosoma ossea DN. sp. 

o. Capite prothoraceque obscure castaneis coriaceo-granu- 

latis, hoc angulis lateralibus et posticis obtusis; scutello nigro 

punctulato, apice obtuso, carina media tenui instructo; elytris 

elongatis parallelis pallide eburneis (osseis) margine suturaque fla- 

vescentibus, angulo suturali breviter spinoso, nudis, subtilissime 

punctulatis et costis duabus, discalibus parum distinctis instruc- 
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tis, antennarum articulis 1—3 castaneis, 4 et 5 flavis, ceteris 

nigris, 1—5 scabris; meso- et metasterno pilosis abdomineque 

nudo testaceis; pedibus nigris, sublævibus, femoribus basi rufo- 

brunneis. — Long. corporis 50 mm., lat. ad humeros 12 mm. 

Borneo: Kina Balu. — Museum Holmiz. 

Eine sehr ausgezeichnete Art, welche durch die hell gelb- 

lich weissen Fliigeldecken sehr leich von übrigen Arten unter- 

schieden werden kann. 

Ein Weibchen, welches 66 Mill. lang ist und auch aus Bor- 

neo stammt, weicht vom Männchen hauptsächlich nur durch die 

hell braungelben, fein pubescenten Flügeldecken ab und gehört: 

vielleicht zu derselben Art. 

33. Cyrtonops? nigropunctatus n. sp. 

Tat. 3, Fig. 6, 

Rufo-testaceus, pilosus apice mandibularum, oculis, plaga 

dorsali marginibus lateribusque prothoracis, scutello abdomineque 

nigris aut infuscatis, elytris pallidius testaceis; capite porrecto, 

pone oculos magnos admodum constricto, dense subrugoso-punc- 

tato, medio longitudinaliter canaliculato; prothorace transverso lateri- 

bus rotundatis, pone medium leviter angulatis, supra quadrinodoso 

tuberculis duobus anterioribus approximatis, posterioribus late se- 

paratis obsoletis, basi utrinque leviter sinuato; scutello apice ob- 

tuse rotundato; elytris leviter tricostatis costa exteriore obsoleta, 

usque ad apicem irregulariter nigro-punctatis, punctis profundis 

sparsis, compluribus autem locis valde confertis maculas nigras 

formantibus, apice obtuse rotundatis inermibus, disco sparsim se- 

tosis, marginibus dense ciliatis; pedibus punctatis pilosis, lævibus, 

femoribus apice infuscatis; antennis corpore brevioribus articulo 

3:0 humeros attingente, 4:0 sesqui longiore. 9. — Long. corpo- 

ris 34 mm., lat. ad humeros 9 mm. 

India orientalis: Tranquebar. — Mus. Holmiæ. 

Der Typus der Gattung Cyrtonops ist mir leider unbekannt, 

Wuite’s Beschreibung und Abbildung zeigt aber so viele mit un- 

serer Art übereinstimmende Kennzeichen, dass mzgropunctatus 

wahrscheinlich in Cyrtonops gestellt werden kann. Bei wgro- 
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punctatus sind die Palpen kürzer und das dritte Fühlerglied län- 

ger als bei C. punctipennis. 

34. Formicomimus mirabilis n. gen. et n. sp. 

Formicomimus n. gen. — Genus valde singulare, a genere 

Pseudocephalus Newm, cui affine, facile distinguitur antennis 

corpore paullo longioribus articulis 3:0 et 4:0 æqualibus; pro- 

thorace valde elongato, compresso, apice late deplanato-constricto, 

collare quasi formante, utrinque pone medium breviter obtusissime 

tuberculato; #esonoto inter prothoracem et basin elytrorum ele- 

vato, squamulam formic imitante; elytris prothorace vix lon- 

gioribus, apicem versus paullulum dilatatis, basi planis et depres- 

sis, pone medium elevato-convexis, apice singulatim obtuse ro- 

tundatis; femoribus valde elongatis, sublinearibus, intermediis api- 

cem abdominis superantibus, posticis abdomine plus duplo lon- 

gioribus, 

Formicomimus mirabilis n. sp. —- Flavo-rufa, abdomine 

elytris tertia parte basali excepta, apice femorum, tibiisque ex 

magna parte nigris, antennis apice infuscatis; corpore pube te- 

nuissima subargentea, in basi elytrorum distinctiore induto. — 

Long. corporis 8,5, lat. ad humeros 1,5 mm. 

Australia: N. S. Wales. — Mus. Holmiæ. 

Unter allen mir bekannten Käfer, welche Ameisen nach- 

ahmen, scheint mir dieser der merkwürdigste zu sein. Von seiner 

Lebensweise ist mir leider nichts bekannt. 

35. Orthoschema violaceipenne n. sp. 

Elongatum, angustum, elytris prothorace paullo latioribus; 

capite prothoraceque nigris; elytris obscure violaceis alutaceis; 

pectore violascente brunneo; abdomine fusco-brunneo, nitido; an- 

tennis (saltem articulis 1—8) pedibusque cum coxis testaceis; 

prothorace subquadrato, aequali lateribus medio leviter convexis. 

— Long. corporis 17 mm., lat. ad humeros 3 mm. 

Brasilia: St. Catharina. — Mus. Holmie. 
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Diese Art stimmt in Körperform und Habitus am nächsten 

mit ©. ruficeps und virzdipenne überein, kann aber von densel- 

ben sofort durch die Farbe unterschieden werden. 

36. Orthoschema superbum n. sp. 

Tan 3 Bio. 4 

Modice elongatum, obscure virescente coeruleum, capite punc- 

tato, inter antennas striolato, antennis corpore sesqui longioribus 

infra ciliatis tarsisque nigris; prothorace obscure viridi, latitudine 

basalı fere longiore, apicem versus sensim angustato, transversim 

profunde striolato; scutello transverso obtusissimo ccerulescente- 

nigro; elytris subparallelis, apice singulatim leviter emarginatis, 

a basi ultra medium aurantiacis, dense et profande punctatis, 

parte apicali cceruleis punetulatis; meso- et metasterno femori- 

busque virescente-coeruleis; tibiis coeruleo-nigris. — Long. cor- 

poris 16,5 mill., lat. ad humeros 5 mill. 

Brasilia. — Mus. Holmiæ. 

Diese schöne Art bildet mit dem nahe verwandten ©. car- 

dinale BATES eine besondere durch die zweigefärbten Flügeldec- 

ken ausgezeichnete Gruppe der Gattung Orthoschema. 

37. Parozodes erythrocephalus n. gen, et n. sp. 

Parozodes. —- Palporum articulus ultimus linearis, apice 

truncatus. -— Caput breve, pone oculos leviter constrictum, inter 

antennas subplanum; frons subverticalis plana, transversa; gene 

mediocres, lobo inferiore oculorum vix breviores. — Antenne 

maris corpore duplo, feminæ parum longiores, scabræ, omnino 

cylindricæ (nec sulcatæ nec compresso-carinatæ), tenues; articulus 

primus irregulariter obconicus, secundus elongatus primo vix 

triplo brevior, tertius quarto vix (4) aut fere duplo (9) longior, 

sequentes subæquales. — Oculi mediocres, profundissime emar- 

ginati. — Pfothorax latitudine longior, subcylindricus, basi api- 

ceque profunde constrictus, dorso bituberculatus, lateribus medio 

rotundatus, — Scutellum latitudine basali longius, apice obtuse 
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rotundatum. — Elytra modice elongata, dorso plana, apicem 

versus parum angustata, apice singulatim subacute rotundata, basi 

recte truncata. humeris subprominulis. — Processus prosternalis 

apice deflexus et valde dilatatus, acetabula postice claudens. — 

Mesosternum planum, inter coxas latum, apice emarginato pro- 

cessum metasterni excipiens. — Abdomen segmentis 5 composi- 

tum segmento 1:0 2:0 et 3:0 simul sumtis fere longiore. — Pe- 

des elongati; femora apice subito clavato-dilatata, postica apicem 

abdominis superantia; tibiz compressa, intermediæ et posticæ 

leviter curvatæ, posticæ extus spinulose; tarsi postici elongati 

articulo primo 2:0 et 3:0 simul sumtis longiore. 

Parozodes ist offenbar am nächsten mit Ozodes Serv. ver- 

wandt. Durch das gleichbreite, am Ende nicht erweiterte, letzte 

Palpenglied, durch die drehrunden, nicht gefurchten Fiihler und 

das breite Mesosternum weicht aber Parozodes nicht unerheblich 

von Osodes ab. 

Parozodes erythrocephalus n. sp. — Cceruleo-niger, ca- 

pite articuloque primo antennarum rufis, rugoso-punctatis; pro- 

thoracis parte media tumidiuscula, dense nigro granulosa et an- 

tice tuberculis duobus late distantibus ornata, sulco transverso 

basali medio angulato; scutello argenteo-sericeo; elytris singulis 

in medio plaga magna nigro-velutina, suturam versus rotundato- 

angustata, antice posticeque linea obliqua argentea terminata, 

figuram x cum macula opposita simulante ornatis, basi granulo- 

sis, apice sublævibus; corpore infra nitido, prosterno, mesosterno, 

margine postico metasterni, coxis lineaque laterali in clavis fe- 

morum posticorum plus minus dense argenteo-sericeis. — Long. 

corporis 12—14 mm., lat. ad humeros 3—3,; mm. 

Brasilia: Bahia. — Mus. Holmiæ. 

35. Epepeotes gigas n. sp. 

Rab. 3) METRE: 

Brunneus, pube grisea supra tenui, infra densiore undique 

tectus, supra albomaculatus; capite impunctato, fronte subrugosa, 

oculis linea flavescente cinctis; prothorace subquadrato, basi api- 

ceque transversim sulcato, paullo ante medium spina lateral 
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longa, acutissima armato, disco medio subrugato granulisque pau- 

cis adsperso, maculis 10 albotomentosis (duabus in medio, binis 

utrinque supra spinam binisque infra spinam) ornato; scutello 

fere semicirculari macula media albotomentosa; elytris apicem 

versus angustatis, apice truncatis et breviter bidentatis, basi punc- 

tatis et pone humeros granulatis, apice impunctatis, presertim 

ad suturam et humeros maculis numerosis parvis flavescentibus 

vel albis conspersis et præterea maculis 8— 10 majoribus, niveis 

(singula ad medium baseos, 4 plus minus in fasciam obliquam 

connexis prope medium, 3 approximatis vel connexis ante api 

cem, singulaque apicali) ornatis; corpore infra unicolore, griseo- 

pubescente. — Long. corporis 32 (P)—40 (æ) mm., lat. ad hu- 

meros II—13 mm. 

Borneo. — Mus. Holmiæ. 

Diese prächtige Art erinnert durch ihre Zeichnung sehr an 

Æuoplia polyspila Hore. Unter den Zpepeotes-Arten kommt sie 

wahrscheinlich der mir unbekannten Æ. Schlegeli Lansp. am 

nächsten. 

39. Agnia pubescens n. sp. 

bat. "2 Bio» 

Nigra, undique (subtus densius) griseo pubescens, maculis, 

vittis fasciisque albido-tomentosis ornata; capite vitta utrinque 

obliqua genali infra oculos vittisque tribus occipitalibus, in pro- 

thorace continuatis albidis ornato; scutello albido-tomentoso; ely- 

tris basi granulato-punctatis, medio punctatis, apice punctulatis 

et obtuse conjunctim rotundatis, vitta abbreviata humerali, vitta 

obliqua curvata a scutello ad medium marginis exterioris, macula 

parva suturali pone medium, fascia leviter curvata subapicali, 

puncto apicali vittaque lata marginali sub humeris medium haud 

attingente dense albido-tomentosis; corpore subtus immaculato; 

antennis corpore duplo longioribus, articulis 3:0 et 4:0 eviden- 

ter incrassatis, — Long. corporis 16 mm., lat. ad humeros 6 mm. 

Insula Palawan. — Mus. Holmie. 

Die Oberseite, welche bei den übrigen Arten nackt oder 

fast nackt und glänzend ist, ist bei pubescens überall mit einer 

feinen grauen Pubescenz bekleidet. 
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40. Marmaroglypha fasciata n. sp. 

Dares Pipe: 

Brunnea, pube cinerea aut flavescente vestita; capite im- 

punctato, pedibus. corpore infra antennisque cinereo-vestitis, an- 

tennarum articulo 4:0 apice nigro; prothorace supra elytrisque 

flavescente-tomentosis punctis profundis brunneis nitidis dense 

impressis, elytris fascia transversa subapicali, macula laterali ante 

medium vittaque sub humeris cum priore connexa albo-tomento- 

sis, elytris pone fasciam sparse punctatis, — Long. corporis 11 

mm., lat. ad humeros 4 mm. 

Borneo. — Mus. Holmiz. 

41. Alphitopola sulphurea n. sp. 

Hate Chiers 

Subcylindrica, cinnamomea, antennis, pedibus corporeque 

subtus pube grisea corpore supra capiteque pube sulphurea ve- 

stitis; capite fere impunctato (punctis perpaucis in fronte ad ocu- 

los) linea media et arcu semicirculari inter antennas nigris; pro- 

thorace subcylindrico, ante apicem uni-, prope basin bi-sulcato, 

lineis duabus arcuatis, antice approximatis, discalibus brunneis; 

scutello obtuso sulphureo; elytris irregulariter sparsissime punc- 

tatis dense sulphureo-tomentosis margine laterali maculisque non- 

nullis diffusis irregularibus cinnamomeis; corpore infra pedibus- 

que impunctatis, immaculatis. — Long. corporis 15 mm., lat. 

ad humeros 5 mm. 

Gabun. — Mus. Holmiæ. 

Scheint mit A. flava JoRDAN am nächsten verwandt zu sein. 

Erklärung der Tafel 3. 

Fig. 1. Zpepeotes gigas AURIV. 

» 2. .Warmaroglypha fasciata AURIV. 

3. Agnia pubescens AURIV. 

» 4. Orthoschema superbum AURIV. 

5. Alphitopola sulphurea AURIV. 

» 6. Cyrtonops? nigropunctatas AURIV. 

» 7. Spiloprionus sericeomaculatus AURIV. mas. 

Ns NT » » » femina. 
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EN NY SVENSK ÄGGPARASIT 

BESKRIFVEN AF 

CHR. AURIVILLIUS. 

Härtill taflan 5. 

Bland den stora mängd af steklar, som lefva på andra in- 

sekters bekostnad genom att i eller på dem lägga sina ägg, äro 

de s. k. äggparasiterna synnerligen anmärkningsvärda. De hafva 

fått sitt namn däraf, att de lägga sina ägg inuti andra insekters 

ägg samt helt och hållet utvecklas inuti dessa. Aggparasiterna 

bilda ej någon särskild systematisk grupp, utan tillhöra åtminstone 

tre skilda grupper bland parasitsteklarna nämligen Pteromaliderna, 

Proctotrupiderna och den lilla högst intressanta gruppen Myma- 

ride. Den sistnämnda familjen hör till de få insektgrupper, 

hvilkas svenska former ännu ej alls blifvit bearbetade. Man 

träffar ej sällan vid håfning enstaka exemplar af dessa ytterst 

små djur, och förf. har under flera år insamlat rätt många arter 

i Stockholmstrakten, men ej hittills ansett lämpligt att bearbeta 

riksmuseets samlingar af dessa djur, enär de flesta arter endast 

föreligga i ett fåtal exemplar. Med afseende på dessa små djur 

borde man nämligen alltid följa den regeln, att endast beskrifva 

nya former, då man äger till sitt förfogande ett rikligt material, 

som erhållits genom utkläckning, så att intet tvifvel kan uppstå 

om könens sammanhörighet. Härtill kommer, att vanligen flera 

exemplar behöfva offras upp,i fall man med tillräcklig noggrann- 

het skall kunna undersöka alla djurets byggnadsförhällanden. Så 

snart man däremot lyckats utkläcka ett större antal exemplar och 

lärt känna artens lefnadssätt, borde man alltid begagna tillfället 

I 
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att utförligt beskrifva och hälst äfven noggrannt afbilda arten, 

ty endast på det sättet kunna vi hoppas att så småningom er- 

hålla någon kännedom om dessa insektvärldens pygmeer. 

Den lilla art, för hvilken jag nu går att redogöra, tillhör 

Pteromalidernas grupp och den afdelning, som på grund af de 

treledade tarserna blifvit kallad /rzmera. Af de trimera Ptero- 

maliderna (= Underfam. Trichogrammatinæ) upptager THOMSON 

i sitt stora arbete öfver Skandinaviens Pteromalide (Hymeno- 

ptera Scandinavie Tom. 4 och 5) endast ett släkte och en art, 

nämligen Ophzoneurus grandis THoms. 

Underfam. Trichogrammatine. 

Oophthora n. gen. 

Antennæ infra oculos insertæ, articulis 6 composite; scapus 

modice elongatus, pedicellus subtriangularis, anellus singulus, 

funiculus biarticulatus, clava subovata haud articulata. — Caput 

breve, subtriangulare, thorace paullo (Q) vel distincte (97) latius ; 

gene long, oculis parum breviores. — Oculi mediocres, sub- 

ovati, nudi. — Ocelli tres, in triangulo plus minus obtusangulo 

dispositi. — Pronotum angustissimum, a dorso vix conspicuum. 

— Mesonoti dorsum sulcis integris a scapulis discretum. — Scu- 

telli dorsulum sulcis distinctis ab axillis separatum. — Alæ an- 

tices corpore longiores, elongate obovate aut pyriformes, basi 

nude, a medio usque seriatim setosz; postcosta ad costam valde 

appropinquata, longe ante medium alz incrassata et costam attin- 

gens, mox autem reflexa, radium curvatum et unco brevissimo 

instructum formans; stigma igitur subnullum, metacarpus omnino 

deficiens; margo undique a medio ale ciliatus. — Als posticæ 

sublineares, a medio uniseriatim setosæ, margine postico longis- 

sime ciliate, in medio marginis antici angulate et unculis 3—4 

armate. — Abdomen sessile, obsolete articulatum, subcylindri- 

cum, apicem versus leviter dilatatum, — Pedes mediocres, postici 

paullo longiores; tibiæ intermediz et posticæ apice unicalcaratæ; 

tarsi articulis tribus compositi. — Terebra feminæ abdominis 

apicem vix superans, 

to 
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För att dels visa släktet Oof/thora’s ställning i förhållande 

till öfriga hittills kända släkten af underfamiljen Trichogramma- 

tine, dels möjliggöra en bestämning till släktet af de arter, som 

möjligen kunna anträffas i Skandinavien, lämnar jag här en öfver- 

sikt af alla hittills kända släkten inom denna underfamilj. Denna 

öfversikt grundar sig hufvudsakligen på FOERSTERS uppställning 

i hans Hymenopterologische Studien. Heft 2. 1856, men har 

ändrats till öfverensstämmelse med den af THOMSON änvända 

terminologien, hvarjämte några viktiga kännetecken tillfogats. 

Öfversikt af släktena inom Trichogrammatine. 

A. Framvingarnas hår ordnade i talrika, nästan regelbundna, 

utåt divergerande rader. (Alz anticæ seriatim setosæ). 

a. Framvingarnas postcostalribba är starkt S-formigt böjd 

och närmar sig framkanten, utan att dock nå denna, 

äfven radius båghöjd och i spetsen klubblikt förtjoc- 

kad. Antennerna nästan jämntjocka, 7-ledade. Honans 

äggläggningsrör långt utskjutande. (Postcosta alar. ant. 

marginem costalem haud attingens. Antenne fere fili- 

formes, 7-articulatæ. Terebra feminæ longe exserta). 

1. Poropoca FÖRST.! 

8. Framvingarnas postcostalribba uppnår för ett längre 

eller kortare stycke vingens framkant något före den- 

nas midt. (Postcosta alar. ant. spatio plus minus longo 

cum margine costali connexa). 

#, Stigmat är bågböjdt och tangerar därföre endast 

vingens framkant utan att följa den åt. (Stigma 

arcuatum). 

S. Antennerna 8-ledade (utom anellus, hvars till- 

varo är omtvistad), funiculus treledad och 

klubban äfven treledad. (Antennæ 8-articu- 

! Verhl. apaturh. Ver. pfeuss. Rheinl. 8 p. 28 t. 1 f. 10a—c. (1851). 

Typ 7. Stollwercki Först. (= simplex RarzB) kläckt ur äggen af Arte- 

labus curculionoides. = Ophioneurus VYuoms. Hymenopt. Scand. 5 p. 299 

(1878). 

1977 
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late, funiculus triarticulatus, clava triarticu- 

lata). 2. Calleptiles Hau.’ 

Antennerna sexledade med ı anellus, 2 leder Un un 

i funiculus och stor oledad (eller otydligt 

ledad?) klubba. (Antennz 6-articulalæ, anello 

singulo, funiculo biarticulato, clava solida). 

1. Bakkroppen bredare än lang, kortare än 

mellankroppen. (Abdomen transversum, 

thorace brevius). 

3. Zrichogramma WESTW.? 

to Bakkroppen nästan cylindrisk, betyd- 

ligt längre än bred och längre än tho- 

rax. (Abdomen subcylindricum, thorace 

longius). 

4. Oophthora Avr.* 

Stigmat är rakt och följer framkanten at. (Stigma 

rectum, margini costali arcte adhærens). 

1. Antennklubban bredt oval, 4—5-ledad, myc- 

ket bredare än pedicellus; mellan denna och 

klubban endast en liten anellus, (Clava an- 

tennarum crassa, 4—5-articulata, pedicello 

multo latior). 

5. Chatostricha HALD. 

Antennklubban smal och långsträckt, 3-ledad, ty 

föga bredare än pedicellus samt skild fran 

denna genom en tydlig funicular led (och 

en anellus?). Honans äggläggningsrör af krop- 

pens längd. (Clava antennarum elongata, 

triarticulata, pedicello vix latior; funiculus 1- 

> Harıpay Ent. Magaz. 1 p. 340 (1833); = Trichogramma Hat. (non 

Wesrw.) Ent. 1 p. VI t. K f. 4—4d (1840); WALKER Notes p. 105, 114 

(1872); Forster Hymenopt. Stud. 2 p. 87—88 (1856). 

3 Philos, Magaz. (2) 2 p. 444 fig. 8, 9 (1833); Trans. Linn. Soc. Zool. 

(2) I p. 588 t. 75 f. 12, 13 (1879) antennar. fig. emendata; VOLLENHOVEN 

Schetsen t. 11 (1873), antennis falsis? 

* Ad hoc genus verisimile etiam pertinunt Zrichogramma pretiosa RILEY 

et minuta RILEY. 

5 An, N. H. (2) 7 p. 212 (1851); Forster Hymenopt. Stud. 2 p. 87, 

89; = Lathromeris FORSTER 1. c. 
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articulatus. Terebra feminæ longa, corpore 

vix brevior). 

6. Centrobia FÖRSTER." 

B. Framvingarnas hår ej ordnade i regelbundna rader. (Alæ 

anticæ haud seriatim setosæ). 

‘4. Antenner 7-ledade, klubba treledad; framvingarnas post- 

costalribba når ej fullständigt till framkanten; honans 

äggläggningsrör ej utskjutande. (Antenne 7-articulatæ : 

postcosta alar. ant. marginem costalem haud attingens: 

terebra femine haud exserta). 

7. Asynacta FORSTER.‘ 

3. Antenner 6-ledade. (Antennæ sex-articulatæ). 

Framvingar breda, i kanten fint håriga (Ale an- 

tice latæ, margine subtiliter ciliate), 

8. Brachista Hauip.* 

Framvingar smala, i kanten långhåriga. (Ale an- 

tice angustæ, longe fimbriatæ). 

9. Oligosita HALD.” 

Släktet Oophthora star tydligen mycket nära Trzchogramma 

Westw., med hvilket släkte det alldeles synes öfverensstämma i 

antennernas byggnad. 

Oophthora semblidis n. sp. — Femina (Fig. 1): alata, 

pallide fusca thorace capiteque pallidioribus, pedibus antennisque 

stramineis, Oculis ocellisque late rubris ; antennis (fig. 7) breviter se- 

tosis, funiculo quam pedicello haud longiore, quam clava fere duplo 

5 Hymenopt. Stud. 2 p. 87, 89 (1856); VoLLENHOVEN Schetsen t, 11 

(1873). Typ Trichogramma Walkeri FöRSTER Verhl. naturh, Ver, preuss, 

Rheinl. 8 p. 26 t. 1 f. 9—9c (1854). 

© Hymenopt. Stud. 2 p. 87, 89 (1856). Annu är ingen art af detta 

släkte beskrifven, 

> An, N. H. (2) 7 p. 213 (1851). Drachysticha FöRSTER Hymenopt. 

Stud. 2 p. 88, 90 (1856). Äfven af detta släkte känner jag ej någon beskrif- 

ven art. 

° An. N. H. (2) 7 p. 213 (1851); Förster Hymenopt; Stud. 2 p. 88, 

90 (1856). Typus O. collina "WALKER An. N. H. (2) 7 p. 212 (1851). — 

Hic etiam ponendum genus Zrestwichia LUBBOCK (Trans. Linn. Soc. 24. p. 

140. 1863) nondum rite cognitum. 

un 
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angustiore; capite thorace vix latiore; integumento corporis levi, 

haud sculpturato; diaphragmate metathoracis usque ad medium 

abdominis prolongato. — Long. corporis vix 0,5 mill., ale an- 

ticæ 0,5 mill. 

Mas alatus: A femina vix differt nisi antennis (fig. 6) 

elongatis, longe setosis, articulis funiculi clava vix angustioribus 

et simul sumtis parum brevioribus, pedicello fere duplo longi- 

oribus. 

Mas apterus (Fig. 3): Totus pallidus, vix infuscatus, capite 

thorace multo latiore, antennarum clava magis elongata, angus- 

tiore, pedibus crassioribus, tarsis brevioribus a femina differt. 

Alæ anticz lobo brevi obtuso nudo (fig. 3a), ale posticz lobo 

pyriformi unisetoso (fig. 3 a) indicate. 

Patria: Svecia. Ex ovis Semblidis lutariæ exclusa, femina 

et mas apterus copiosissime, mas alatus rarissime. 

Sommaren 1896 anträffade jag i Stockholms skärgård vid 

stranden af Blidö å bladen och stjälkarna af vanlig vass 

(Phragmites communis) talrika äggsamlingar af den vid våra 

vattendrag vanliga säfsländan (Semblis lutaria). Jag insamlade: 

en hel mängd ägg för att erhålla den nyutkläckta sländlarven, 

men fick i stället nästan uteslutande den här ofvan beskrifna 

lilla parasitstekeln. 

Det rikliga materialet gjorde det möjligt att konstatera att 

hanen förekommer under två vidt skilda former, af hvilka den 

ovingade är vida allmännare. De ovingade hanarna springa 

ytterst lifligt omkring på äggsamlingen och uppsöka honorna, så 

snart de kommit fram ur sländäggen samt ofta innan ännu deras 

vinger blifvit fullt utvecklade. Detta är ju också en nödvändig 

sak, ty sedan honorna flugit bort, äro de oåtkomliga för de ovin- 

gade hanarna. 

De bevingade hanarna voro däremot mycket sällsynta och 

kunna därföre nästan betraktas såsom reservhanar. De likna 

honorna nästan i allting utom i antennernas byggnad, ty dessa 

äro mycket längre än hos honorna och de vinglösa hanarna 

samt hafva en rik beklädnad af långa sinnesborst, som utan 

tvifvel göra det möjligt för dessa hanar, att flyga omkring och 

6 
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uppsöka de honor, som tilläfventyrs ej blifvit befruktade, innan 

de lämnat den äggsamling, hvarur de utkläckts. 

De bevingade individerna förete en högst intressant egen- 

domlighet i sin inre byggnad, som ej återfinnes hos de vinglösa 

hanarna. Diaphragmat mellan thorax och bakkroppen, som hos 

steklarna tjänar såsom fäste för de långsgående indirekta flyg- 

musklerna, är nämligen, såsom finnes antydt å fig. 1 och 2, in- 

stjälpt i bakkroppen, så att det bildar ett bredt kägelformigt 

utskott, som når ända till midten af bakkroppen och är upp- 

fylldt af de därigenom betydligt förlängda längsgående flygmusk- 

lerna. Det är följaktligen helt naturligt, att detta väldiga ut- 

skott helt och hållet saknas hos de ovingade individerna. 

Det är sannolikt, att denna egendomlighet i diaphragmats 

byggnad återfinnes hos en stor del af de små Pteromaliderna, 

ehuru den hittills synes helt och hållet hafva undgått morpholo- 

gernas uppmärksamhet, ty redan 1888 iakttog jag samma bild- 

ning hos Arrhenophagus chionaspidis (se Ent. Tidskr. Arg. 9 

t. 1 f. ı och 3. 1888), ehuru jag da ej närmare undersökte 

densamma. 

I 
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ENTOMOLOGISKA FÔRENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 25 SEPTEMBER 1897. 

Denna sammankomst hölls i »Svenskt Industri- och Han- 

delsmuseums» lokal. 

Sedan protokollet från sista sammankomsten upplästs och 

godkänts, meddelade ordföranden, prof. AURIVILLIUS, att Förenin- 

gen sedan sista sammanträdet genom döden förlorat fem af sina 

medlemmar, nämligen agronomen G. BERG, Smådalarö, kollegan 

E. J. F. LINNARSSON, Sköfde, jägmästaren C. T. NORDÉN, Olle- 

stad, kommissionslandtmätaren C. G. ANDERSSON, Säter och med. 

d:r A. TH. Goës, Stockholm, af hvilka de båda sistnämnda till- 

hört Föreningen sedan dess stiftelse. 

I Föreningen hade sedan vårsammankomsten invalts: fil. d:r 

J. HoLM, Stockholm, d:r B. LYsHOLM, Trondhjem, fil. studeran- 

dena H. ÅGREN, Lund, A. P. ROMAN, I. TRÄGÅRDH och A. H. 

TULLGREN, Upsala, direktör R. ABELIN, Norrviken, landtbruka- 

ren C. G. TorrtiE, Alby, inspektor C. JUNGNER, Umberga, e. o. 

postexpeditör R. BRUNDIN, Borlänge och notarien i telegrafsty- 

relsen, jur. kand. A. HEMMING, Djursholm. 

De egentliga förhandlingarna för dagen inleddes med ett 

föredrag af ordf., prof. AURIVILLIUS, »Om vissa rofsteklars lef- 

nadsvanor». Det intressanta föredragets innehåll var, i korthet 

sammandraget, ungefär följande: 

Med rofsteklar menas sådana gaddsteklar, som infånga, med 

gadden förlama och sedan till föda åt sina larver magasinera 

andra insekter och insektlarver samt spindlar. Då offren först 

en tid efter angreppen dö, förblifva de tämligen länge tjänliga 

Entomol. Tidskr. Årg. 18, H. 4 (1807) 1 17 
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till näring at de ur äggen utvecklade stekellarverna. Flera for- 

skare, hos oss särskildt DAHLBOM och THOMSON, hade visserligen 

studerat rofsteklarna, men deras lefnadsvanor vore allt för litet 

kända, synnerligast om man fäste sig vid den obestridligen stora 

roll, rofsteklarna spela i naturens hushållning. Hvarje stekel an- 

griper enligt regeln blott vissa bestämda, oftast närsläktade in- 

sekt- eller spindelformer, och det vore just dessa förhållanden, 

som man hade skäl till att närmare studera. Oftast gömdes 

bytet i jorden, i stubbar, gamla vassrör o. s. v. 

Föredraganden hade gjort sina iakttagelser på den vanliga 

Ammophila sabulosa, på Pompilus viatıcus samt Pogonius va- 

riegatus och I/rypoxylon figulus, hvilka senare angripa spindlar. 

Vidare pa Mellinus arvensis och Oxybelus uniglumis, hvilka 

särskildt halla sig till flugor. (Crabro cavıfrons hade i sina cel- 

ler i en aspstubbe insamlat flugor af släktet Sc@va, men flugor 

af ett annat släkte hade återigen lyckats inpraktisera sina ägg i 

Sceva, så att rofstekeläggen och larverna kommo till korta. 

Crabro subterraneus hade af föredraganden blifvit funnen sam- 

mansläpa småfjärilar, hvilket helt säkert var första gången en 

rofstekel iakttagits som fjärilfångare. En mycket liflig Przonocne- 

mis- eller Astata-art (stekeln kom ej att infångas) sågs draga 

tillsammans endast gräshoppor. 

‘De flesta omnämnda rofsteklarna förevisades tillika med de- 

ras byten. 

I sammanhang med detta föredrag anförde d:r C. NYSTRÖM 

och undertecknad några iakttagelser om rofsteklars tillvägagångs- 

sätt vid gömmandet af bytet. Prof. AURIVILLIUS meddelade, hu- 

rusom en liten Crabro-artad stekel i Frankrike blifvit funnen 

angripa den skadliga Chlorops lineata, och således borde vara 

till nytta. D:r Y. SJÖSTEDT omtalade, att han i Kamerun träffat 

en Pompilus-art, som inlade spindlar i sina larvbon. På botten 

af dessa lågo döda, uppåt allt färskare och mera lefvande spindlar. 

Byråchefen J. MEvEs redogjorde därefter för sina nyaste 

lepidopterologiska iakttagelser. Han hade sista sommaren på 

Wermdön funnit de sällsynta Catocala promissa (og och 9), Pel- 

lonia vibicaria aberration, Stauropus fagi (en larv, som förpup- 

pat sig). Æucosmia certata, talrika larver, och Hadena gemmea. 

Af Saturnia pavonia hade en puppa från hösten 1896 kläckts 

2 4 
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redan våren detta år, åter andra lågo ännu okläckta. Fjärilns 

flygtid brukade eljest inträffa i maj och juni, och puppan låge 

öfver 2 eller 3 vintrar. 

Vidare omnämndes talrika exempel på, hurusom fjärilar på 

samma trakt uppträdt olika talrikt under skilda år. Sa hade 

följande på Wermdön varit allmänna 1896, sällsynta 1897: Par- 

nassius apollo, Limenitis populi, Zygena lonicere, Hepialus 

humuli, Orgyta antiqua, Drepana falcataria och lacertinaria, 

Agrotis segetum och corticea, Hadena didyma, Caradrına qua- 

dripunctata, Orthosia helvola och litura, Rumia luteolata, An- 

gerona prunaria, Scoria lineata samt Cidaria variata och 

vespertaria. 

Sällsynta 1896, men allmänna 1897 voro däremot: Perzs 

brassicæ, Pararge egeria var. egerides, Leucoma salicis, Bom- 

byx quercus, Hadena porphyrea och strigilis, Cosmia paleacea, 

Cleoceris viminalis, Orthosta nitida samt Xanthia lutea och 

fulvago. Dichonia aprılına och Plastenis subtusa saknades t. o. 

m. 1896, men voro tämligen allmänna 1897. 

Kapten J. W. KULLBERG och undertecknad yttrade sig i 

korthet med anledning af byrächefen Meves’ anförande. 

Härefter refererade d:r Y. SJôsTEDT A. R. G. Mayers af- 

handling: »The development of the wing-scales and their pig- 

ment in butterflies and moths» (Bull. Mus. comper. Zoology at 

Harward College. Vol. XXIX n:o 5). De fjäriiarter, som varit 

föremål för Mayers undersökningar, förevisades. 

Ordet lämnades sedan åt prof. S. LAMPA, som redogjorde 

för de försök, hvilka på föranstaltande och bekostnad af Kristi- 

anstads läns landsting gjorts med ett af LARS PERSSON i Sim- 

rishamn uppfunnet och till sammansättningen hemlighållet medel 

att utrota ållonborrelarver. Resultaten af de några gånger upp- 

repade försöken hade icke uppmuntrat till medlets vidare använ- 

dande. Betydande skador hade kunnat iakttagas, äfven där det- 

samma utströtts. En del larver hade visserligen dött och antagit 

ett egendomligt, blåsvart utseende, men döda larver af samma 

utseende hade äfven anträffats, där medlet icke användts. I 

Danmark hade man funnit, att dylika larver voro angripna af 

en mask (Mermis). 

D:r C. NYsTRÖM och landtbruksinspektör A. LYTTKENS ytt- 

2 
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rade sig med anledning af detta prof. Lampas anförande; likaså 

direktör F. ULRIKSEN från Alnarp, som omtalade en del iaktta- 

gelser om massuppträdande af skadeinsekter 1 Skane. Bland 

dessa insekter hade synnerligast krusbärssågstekeln sista somma- 

ren visat sig mycket utbredd, och dess larver hade uppträdt starkt 

förhärjande. 

Till slut meddelade prot. LAMPA, att apotekare O. WILNER 

i Kalmar där i trakten funnit en för Sverige ny skalbagge, Do- 

litophagus armatus Panz. samt Microsaurus elegans 1. B. Er. 

hvilken förut blott blifvit träffad i Västergötland. 

Filip Trybom. 

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

HÖGTIDSSAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 14 DEC. 1897. 

Bland Föreningens talrikt församlade medlemmar befunno 

sig apotekare REUTERSKIOLD, med kand. FAGERBERG, notarien 

HEMMING och xylograf NYBERG närvarande för första gången och 

hälsades därtöre välkomna af ordföranden, prof. CHR. AURIVIL- 

LIUS, hvilken sedan meddelade, att styrelsen efter Föreningens 

sista sammanträde till medlemmar invalt v. kommissionslandtmä- 

taren B. RICHTER, Tomastorp, Äs, herr N. BERGLUND, Kattarp, 

doktorerna E. ÖHRVALL och STURE CARLSSON, bokbindaremästa- 

ren A. K. ARONZON, xylografen HENNING NYBERG och doktor 

P. M. LUNDELL — alla 1 Stockholm. Under aftonens lopp in- 

valdes fiskeriinspektörsadjointen, fil. mag. J. A. SANDMAN från 

Helsingfors. | 

Ordföranden meddelade vidare, att sällskapet »Fauna» äfven 

detta år till »Oskar Sandahls fond» lämnat en gåfva af 50 kro- 
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nor, och att »Claes Grills fond» för vandringsstipendier hade 

af tjänstförrättande sekreteraren fått mottaga 25 kronor. 

På förslag af styrelsen antogs — i öfverensstämmelse med 

$ 10 i Föreningens stadgar — såsom hvilande till nästa sam- 

manträde följande tillägg till § 8 i samma stadgar: 

»På framställdt förslag af styrelsen kallar Föreningen heders- 

ledamöter af första och andra klassen. De förra skola 

vara tio.» 

Härefter företogs val af styrelsemedlemmar för närmaste 

tvänne år. Till sekreterare utsågs statens förste fiskeriassistent 

FıLıp TRYBOM, som i denna egenskap tjänstgjort i stället för 

kapten C. GRrILL, efter hans afflyttning från Stockholm. De båda 

öfriga, i tur att afgå varande styrelsemedlemmarna, prof. SVEN 

Lampa och byråchef JuLıus Merves återvaldes, och till styrelse- 

suppleant valdes kassör GOTTFRIED HOFGREN. 

Till revisorer utsågos apotekare H. G. O. ENELL och nota- 

rien 1 domänstyrelsen J. H. WERMELIN samt till suppleant gross- 

handlare K. W. M. KNUTSON och till klubbmästare konservator 

C. O. ROTH: 

Aftonens egentliga förhandlingar inleddes af doktor YNGVE 

SJÖSTEDT med ett referat af d:r ALF. MÖLLERS intressanta af- 

handling: »Die Pilzgärten einiger südamerikanischen Ameisen» 

(SCHIMPER: »Botan. Mittheil. aus den Tropen». H. 6, 1893). 

Brasilianska Affa-arter, som voro nära besläktade, kanske iden- 

tiska med de af d:r MÖLLER studerade myrorna, förevisades. 

Efter att hafva berört de meddelanden, professorerna AURIVILLIUS 

och LAGERHEIM förut lämnat Föreningen om sina i Sverige gjorda 

studier öfver vissa, högst sannolikt svampodlande skalbaggar och 

myror, omnämnde d:r SJÖSTEDT, hurusom den af honom beskrifna 

Termes Lilljeborgi, i likhet med de sydamerikanska Affa-arterna 

till sina underjordiska bon brukade nedsläpa rundt utskurna blad- 

skifvor, hvilka troligen tjänade som underlag för svampodling. 

Lektor C. LINDMAN relaterade med anledning af det anförda 

sina minnen från Brasilien om de »bladskärande» myrornas upp- 

trädande och vanor. Såsom ett exempel på, att de under vissa 

undantagsförhällanden äfven kunna förgripa sig på torra, äldre 

växtdelar eller växtämnen anfördes, att de en natt utskurit runda 

bitar af ett femtioöres storlek ur starkt hamptyg. 
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En kortare öfverläggning uppstod med anledning häraf mel- 

lan d:r SJÖSTEDT, prof. AURIVILLIUS och lektor LINDMAN. 

Prof. AURIVILLIUS förevisade därefter ett nytt, egendomligt 

fall af förklädnad bland insekterna. En till Cerambyciderna hö- 

rande, med våra Zeptura-arter närmast besläktad, mindre skal- 

bagge från Nya Holland, hvilken förevisades, företedde icke blott 

till sitt yttre i allmänhet, utan äfven i många intressanta detaljer 

en slående likhet med vissa myror. Prof. AURIVILLIUS hade med 

anledning häraf gifvit skalbaggen namnet Formicomimus mi 

rabilis. 

Byrachefan J. MEVES redogjorde för ett honom af Förenin- 

gens medlem, konservator E. A. LÖVENDAL i Köpenhamn, läm- 

nadt meddelande om intressanta skalbaggar, som han anträffat i 

Danmark. Bland dessa befunno sig tre för den skandinaviska 

faunan nya, under sten och tång vid Esbjerg hittade arter, näm- 

ligen: Cillenus lateralis Sam., Bledius furcatus Ouv. (taurus 

GERM.) och Ochtebtus auriculatus Rex. 

Landtbruksinspektören A. LYTTKENS redogjorde härefter för 

sina i Halland gjorda iakttagelser öfver mullvadsyrsans eller, som 

den där kallas, jordkräftans förekomst och lefnadsvanor. På 

1850 och 1860-talen hade denna insekt varit synnerligen talrik 

och gjort mycken skada i trädgårdar, t. ex. vid Skedala. Den 

hade sedan därstädes åtminstone för en följd af år i det allra 

närmaste fördrifvits genom plantering af hampa, men nu återigen 

börjat uppträda talrikare. Mullvadsyrsan hade angripit morötter, 

rötterna af ärter m. fl. växter samt brukade uppehålla sig i fuk- 

tigare jordmån, det senare ett förhållande, som bekräftades af 

docenten E. LÖNNBERG genom på mullvadsyrsor i Florida gjorda 

iakttagelser. 

Mellan landtbruksinspektör LYTTKENS, professorerna LAMPA 

och AURIVILLIUS, docent LÖNNBERG och herr HOFFSTEIN uppstod 

öfverläggning om mullvadsyrsans lefnadssätt. 

Doktor P. M. LUNDELL förevisade till sist en större flug- 

larv, som afgått med mänskliga exkrementer, m. m., samt om- 

talade, hurusom en stor fjärillarv, hvilken blifvit stungen af en 

Sphex, vid beröring på den sårade kroppsdelen hade gifvit ifrån 

sig ett visst ljud. Med anledning af d:r LUNDELLS meddelanden 

yttrade sig professorerna LAMPA och AURIVILLIUS, docent LONN- 
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. BERG och kapten KULLBERG. Professor AURIVILLIUS fann det 

särskildt egendomligt, att den omnämnda fjärillarven kunnat fram- 

bringa ljud. 

Under aftonens lopp ankommo och upplästes hälsningstele- 

gram från konservator SPARRE-SBHNEIDER 1 Tromsö samt kapten 

C. Gritt och friherre F. BARNEKOW. 

Filip Trybom. 

Förteckning 

öfver Lepidoptera, insamlade af undertecknad, Entomologiska 

Föreningens vandringsstipendiat för 1897, under min resa i Ån- 

germanland s. å. 

Under vistelsen i Angermanland, som varade fran den 22 

juni till den 18 juli undersöktes trakten omkring Anundsjön (vid 

Mellansel, Nonnesunda och Bredby), skogstrakten ett par mil 

norr om densamma (vid Kubbe och Hädanberg) samt omgifnin- 

garna af Örnsköldsvik. 

Lepidoptera. 

Anthocharis cardamines L. — Leucophasia sinapis L. — 

Lycena argus L. -— L. semiargus Rorr. — L. astrarche 

JERGSTR. — L. zcarus ROTT. — Vanessa C album L., larv. — 

V. urtice v. polaris Staup, — Argynnis aphirape He. v. 

ossianus HBsr. — A. selene Scuirr. v. hela Staup. — Pa- 

rarge mera L. — Canonympha pamphilus L. -— Ino statices 

L. — Setina irrorella CirrcKk, — Lithosia cereola HB. — Ne- 

meophila russula L. — Ertogaster lanestris L., Varv. — Dre- 

pana falcataria L. — Cymatophora duplaris L. — Acronycta 

leporina L. — Agrotis plecta L. — Mamestra dissimilis 

KnocH. — Dianthoecia capsincola He. — Leucania comma IL. 

I 
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— Caradrina morpheus Burn. — C. quadripunctata F, — 

Plusia chrysitis L. — Euchdia mi Crerck. — E. glyphica 

L. — Fodis putata L. — Acidalia similata Tuunge. — A. 

pallidata Brr. — A. mornata Hw. — A. remutaria L. — 

Abraxas marginata VL. v. nigrofasciata SCHÔYEN. — Numeria 

pulveraria L. — Ellopia prosapiaria LL. — Odontopera biden- 

tata CrercKk. — Ruma luteolata L. -— Boarmia repandata 

L. — Haha wauaria L. — Ortholitha limitata Sc. — Odesia 

atrata L. — Lobophora halterata Hurn. ab. sonata THUNBG. 

— Lygris prunata L. — Cidaria ocellata L. — C. variata 

SCHIFF. — C. truncata Hurn. — C. serraria Z. — C. viri- 

daria 7. —- C. aidymata Ve. — 'C. ‘cambrica Cort = (CS 

unangulata Hw. — C. ferrugata CLERcK. — C. luctuata He. 

ab. Hofgrent Lea. — Hydrelia obliterata Hurn. — Eupithe- 

ca venosata F. — E. togata Hs. — E. pussillata F. — E. 

nanata Hr. — E. exiguata He. 

Förteckningen upptager endast de arter, som äro nya för 

provinsen. 

Stockholm i januari 1898. 

Ivar Trägärdh. 

Tryckfel. Uti förklaringen öfver taflan 1 a sid. 80 hafva 

genom förbiseende fel uppkommit, hvilka böra rättas sälunda: 

— — — 7 blad med ägg, 8 d:o med häl efter nyss utkläckta 

larver, 9 d:o med ett par dagar gamla dylika sittande i kan- 

terna; — — — 
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ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 

kommer att under 1896 af Entomologiska Föreningen i Stock- 

holm utgifvas efter samma plan som hittills och vill bemöda sig — 

att, så långt omständigheterna det medgifva, äfven tillgodose den : 

praktiska entomologiens kraf pa ett organ i vårt land. Alla lämp- 

liga uppsatser af vare sig praktiskt eller vetenskapligt innehåll 

mottagas med tacksamhet och införas i den ordning de till redak-. 

tionen inkomma. Redaktionen utgöres nu mera af en af styrelsén 

utsedd redaktionskommitté, som. består af följande tre ledamöter: 

Chr. Aurivillius, professor. Vetenskapsakademien, Stock- 
‘holm. | 

Sven Lampa, Landtbruksstyrelsens entomolog, redaktör och 

ansvarig utgifvare. Vetenskapsakademien, Stockholm. 

Claes Grill, Kapten, Drottninggatan 2, Stockholm. 

För tidskriften afsedda manuskript kunna insändas till nägon- ~ 

dera af ledamöterna i redaktionskommitten. Stafningssättet rättas 

efter Sv. Akad. nya ordlistas mera avancerade stafning, 

Annonser 4 omslaget betalas af ledamöter med 10 kr, for hel, 

5 kr. for half sida och 20 Gre for rad; för stående annonser erlägges 

25 % af ofvanstaende pris for hvarje gang de anyo under aret 

införas. 

Äldre årgångar af tidskriften finnas tillgängliga för ett pris 

af 5 kronor pr årgång; om minst 10 arg. tagas på en gang er- 

hålles 20 % rabatt. Medlem af Föreningen, som önskar kom- — 

plettera sitt exemplar af Tidskriften, erhåller en betydlig ytter- 

ligare rabatt. Lösa häften säljas ej, men af en del af de i tid- — 

skriften intagna uppsatserna finnas ännu separater till salu efter 

ett pris af 2—3 Ore per sida. 

Föreningens ledamöter erhålla, sedan arsafgiften blifvit erlagd; 

tidskriften sig gratis tillsind. Om denna afgift ej redan erlagts, 

sändes: första eller andra häftet för året under postförskott. 

Ständig ledamot erhåller vid erliggandet af afgiften (100 

kr.) 10 af de äldre årgångarna gratis. 
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